
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 

 

 

 

Bestyrelsen 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 22. august 2012 kl. 18.00  

på Bredebro Brandstation, Visbyvej 6, 6261 Bredebro   Flyttet til Rinkenæs Brandstation 

 

Referat fra bestyrelsesmødet: 

 

Fremmøde: 

Henrik, Uffe, Kim, Dieter 

Afbud fra Hans Jørgen, Tommy og Peter 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt uden kommentarer 

 

Pkt. 2.  Siden sidst. 

Formand og sekretær har haft møde med Rise-Rødekro for at få de sidste ting på plads vedr. 

stævnet d. 1. september. 

20 personer fra de Sønderjyske brandværn har deltaget i Beredskabsforbundets Årsmøde i Nyborg. 

Formanden har sammen med John Jannsen undersøgt muligheden for at få Feuerwehr Sternfahrt til 

Sønderborg i 2017. Sønderborgs borgmester og kulturchef er med på ideen og der skal aftales et 

møde når afgørelsen om hvem der bliver kulturby 2017 er truffet. 

Haderslev: Der er lidt problemer med at få samlet et hold til grundkursus. Der er tilsyneladende et 

stigende antal nye medlemmer som kommer med en uddannelse fra Beredskabskorpset. 

Der bliver arbejdet en del med akutbilerne for at få det til at fungere. 

Der skal laves en ny risikobaseret dimensionering og den nye beredskabschef har sat en hel del ting 

i gang. 

Sønderborg: Der er kørt 2 hold grundkursus og et hold funktionsuddannelse er netop startet. 

Der er kommet en del nye medlemmer efter kampagnerne. 

 

Pkt. 3.  Stævne. 

Dagsorden gennemgået. Input til beretningen givet til formanden. 

Uffe undersøger om vi kan få nye navneskilte til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Pkt. 4.  Hvervning. 

Der kommer en ny landsdækkende kampagne i uge 36 og uge 37. En lokal i Sønderjylland kommer i 

uge 40 og uge 41. 

 

Pkt. 5.  Økonomi. 

Ser fornuftigt ud p.t. 

 

Pkt. 6.  Museum 



Museum Sønderjylland har ikke interesse i at overtage museum. Formanden + Arne Christensen er 

inviteret til et møde med Haderslev Kommune i september. 

Der er enighed om at der skal sættes en dato for hvornår vi ikke længere vil drive museet. 

 

Pkt. 7.   Nyt medlem fra Sønderborg 

Brandværn i Sønderborg Kommune har valgt Ernst- Dieter Bohlbro (kaldet Dieter) fra Hørup som 

nyt medlem af bestyrelsen, formanden bød velkommen til arbejdet. 

 

Pkt. 8.   Evt. 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

Husk at sende afbud, enten til formanden eller sekretæren. 

  

 

Kim Hansen 

 

 

 


