
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Referat for 1. bestyrelsesmøde 

onsdag d. 24. februar 2016 kl. 18.00 på  
Tyrstrup Brandstation, Industrivej 1, 6070 Christiansfeld 

 
Fremmøde: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Allan Gram, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik 
Henriksen, Verner Leonhardt, Kim Hansen, Nels Thorsgaard, Søren Frehr Sørensen, Kjeld 
Theilgaard, Marianne Kjær, John Jannsen 
Afbud: Ernst-Dieter Bohlbro, Torben Jensen, Arne Christensen, Kaj Jørgensen  
 
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat (er udsendt) 

Bestyrelsen har vedtaget at der af praktiske hensyn ikke underskrives på referat, der er ingen 
steder at opbevare dette. Referater ligger tilgængelige på forbundets hjemmeside. 

 
Pkt. 2 Beredskabsforbundet – Regionsleder Marianne Kjær har ordet  

Beredskabsforbundet har brugt meget tid på sammenlægningen og har fået plads i alle de 
nye beredskabskommissioner. 
Der er indkaldt til strukturmøde i Beredskabsforbundet for at tilpasse strukturen til de nye 
store beredskaber, det forventes at der foreligger et oplæg til et møde i april. 
Forbundet har fået en ny landschef, Carsten Iversen fra Aalborg og ny 1. vice landschef. 
Der er foreslået en kandidat som ny præsident for forbundet som forventes godkendt på 
landsrådsmødet i juni i Kolding. 
Der er kommet et nyt medlemssystem. Alle skal sørge for at få indtastet navn, e-mail adresse 
og kreds (SFB). 
Bladet ”Frivillig” er udkommet i nyt layout og bliver udsendt til alle kendte e-mail adresser. 
Robust Borger kurserne er på plads, der er lavet aftaler med instruktører og de nye 
beredskaber. 
I Trekantbrand er kredsene gået sammen og har valgt en repræsentant til 
beredskabskommissionen – det blev regionsleder Marianne Kjær. 
Beredskabsforbundet i Syddanmark har påtaget sig at udbrede Hjertestarter ordningen der 
indtil nu kun kører på Langeland. Der er indkaldt til et infomøde d. 4. april i Kolding og d. 11. 
april i Odense hvor lederen af ordningen vil fortælle om den. Dem der tilmelder sig ordningen 
vil få en speciel app til deres smartphone. Den bruger GPS oplysningerne og ved et evt. 
udkald vil de 9 nærmeste få en speciel alarm hvor de skal melde tilbage om de kan køre på 
alarmen. Nummer 1 får besked på at køre til adressen, nummer 2 får besked på at hente 
hjertestarteren og nummer 3 får også besked på at køre til adressen. Dette vil virke ligegyldig 
hvor i Syddanmark man befinder sig. Det er også muligt at framelde sig ordningen ved f. eks. 
ferie. 
Der er udkommet en ny gratis app der hedder ”Mobilvarsling”. Her vil der komme varslinger 
om f. eks. ekstremt vejr, sirenevarslinger, vejspærringer m.m. Den kan hentes i appstore og 
playbutik. 
Årsmødet i Region Syddanmark er d. 5. marts i Middelfart. 
Landsrådsmødet er i år d. 10. – 11. juni i Kolding. 
Landsstævnet afholdes d. 9. – 11. september i Næstved – SFB må gerne stille med et hold til 
konkurrencerne. 
 



 
Pkt. 3 Siden sidst 
 Brand og Redning Sønderjylland (Tommy Riisgaard) 

Det første beredskabskommissionsmøde blev afholdt d. 1. februar. Formand er borgmester 
H.P. Geil fra Haderslev og næstformand Laurids Rudebeck fra Tønder. Det første møde var 
mere et formelt møde hvor de forskellige aftaler blev ridset op og forretningsordenen blev 
godkendt. 
Der pågår drøftelser omkring bl. a. økonomi til de enkelte stationer. Det skal drøftes videre 
på ledermøder (kaptajnsmøder).  
Der er nogen utilfredshed med opdelingen af hvilke brandværn der er under lederne. 
 
Trekantbrand (Jens Erik Lind)  
Der har været mange møder i forløbet.  
I det nye beredskab er der både brandmænd der er fuldtidsansatte, deltidsansatte fra Falck 
og kommunale, frivillige brandmænd og frivillige fra Beredskabsforbundet. 
Det har ikke altid været let at komme igennem med ønsker og opgaver her fra de frivillige. 
Jens Erik Lind sidder sammen med Marianne Kjær i uniformsudvalget. 
Alt kører som før årsskiftet, dog er alle samarbejdsaftaler opsagt og skal forhandles på ny. 
Der skal laves en ny fælles vagtcentral som forventes klar i løbet af sommeren. Det samme 
gælder for den nye risikobaserede dimensionering.  
Der er også nogle tilpasninger omkring bl. a. MED udvalg og arbejdsmiljøudvalg som stadig 
mangler at falde på plads. 
 
Sønderborg (Kim Hansen) 
Der er taget hul på en ny risikobaseret dimensionering. Der arbejdes ud fra en opdatering af 
den nuværende plan med øget vægt på klimaforandringerne. Alle kaptajner har været 
indkaldt til et møde for at være med til at identificere evt. nye risici. Her er også mange andre 
myndigheder blevet hørt. Både uddannelsesudvalg og materieludvalg skal også give deres 
input.  
Vi har fået underkendt vores arbejdsmiljøorganisation hvor der var en leder og en 
medarbejderrepræsentant på hver brandstation. Arbejdstilsynet har vejledt os så det nu kun 
er kaptajnen der er sikkerhedsrepræsentant på sin egen station og de er så samlet under 
beredskabschefen som arbejdsmiljøleder. 

 
Pkt. 4 John Jannsen – Internationale Sternfahrt i Sønderborg 2017 
 D. 25. – 28. maj 2017 afholdes der Sternfahrt i Sønderborg. 
 Der er p.t. forud tilmeldt ca. 1000 deltagere og måske op til 600 oldtimerbiler til stævnet. 
 Der holdes planlægningsmøde hver 14. dag.  

Samarbejde med byfesten i Sønderborg (som er i samme periode) og visit Sønderborg er på 
plads. 
Der bliver officiel åbning ved Sønderborg Slot. Der arbejdes med en oldtimerrute fra 
Sønderborg over Fjordvejen til Tinglev hvor der er frokost, derfra videre over Aabenraa og 
retur til Sønderborg. 
Der vil løbende blive orienteret om behov for hjælp i løbet af året. 
Der var en drøftelse om forbundet skal lave en Sternfahrt T-shirt til videresalg – dette tages 
op til næste bestyrelsesmøde. 

 
Pkt. 5 Indkomne emner: 
  



a: Ansøgning fra Egen Friv. Brandværn om tildeling af 25 års tegn til stævnet, der 
    ligger 2 uger før opnået 25 år. 
    Beslutning: 
    Fordi stævnet afholdes af / i Egen og begge medlemmer er fra Egen og der er tale om 14 
    dage før opnået dato giver bestyrelsen en engangsdispensation. 
b: Orientering fra Jysk Brandmuseum vedr. daglig leder og best. møder (tidligere 
     udsendt til bestyrelsen) 
     Ny daglig leder af museet har tidligere været ansat og har stor interesse for museet og de 
     effekter der er der. 
     Er der effekter rundt omkring på brandstationerne der skal væk vil museet gerne modtage 
     disse så de ikke skal ende på lossepladsen. Henrik Sohl kan kontaktes. 
 
c: Ansøgning om støtte til tag på depot på Jysk Brandmuseum. 
    Taget er på en lagerbygning og bliver lagt op af frivillig arbejdskraft. 
    Ansøgningen blev afvist af bestyrelsen 
 
d: Orientering om møde i Folk & Sikkerhed (Henrik har sendt den ud) 
     Mødet er d. 17. marts kl. 17.30 på Comwell i Sønderborg 
 
e: Fanebærer kursus i Broager  
    Der er udsendt invitation til fanebærerkursus i Broager d. 3. april. Husk tilmelding.      
 

Pkt. 6 Økonomi – Henrik / Tommy 
              Det kører stille og roligt 
  
Pkt. 7 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4 

a. Næstformand (Jens Erik Lind) 
b. Kasserer (Tommy Riisgaard) 
c. Sekretær (Kim Hansen) 
Alle 3 blev genvalgt 
  

Pkt. 8 Årets møderække 
a. BF landsrådsmøde d. 11 + 12. juni i Kolding 
    Vi har 20 pladser – 5 fra hvert område, seneste tilmelding er d. 15. april til formanden. 
   Tilmeldinger er på plads 
 
b. March d. 20. august i Rinkenæs 
    Kim orienterede kort om arbejdet der skrider godt frem, forventer at udsende invitation 
    sidst i april. Send en tysk version til Verner der vil få den udsendt syd for grænsen. 
    Der bliver lavet en march for byen fredag aften og en aftenfest lørdag. 
    Tommy bestiller 200 bånd til marchmedaljen 
 
c. BF landsstævne 9. + 10. + 11. september 
    Der forventes ca. 500 deltagere i Næstved. 
    Der er modtagelse fredag aften, 
    konkurrencer lørdag og festaften 
    konkurrencer afsluttes søndag 
 

  



 
d. Stævnet d. 17. september i Guderup (Egen Friv. Brandværn)  
    Henrik Sohl, Tommy Riisgaard og Kim Hansen var til møde med Egen friv. Brandværn 
    Der bliver Fælles faneindmarch når mødet starter og ingen march igennem byen. I stedet 
    for bliver der musik ved brandstationen for sammen med byens borgere at markere   
    brandværnets 75 års jubilæum  
  
e. Bestyrelsesmøder d. 20.4, stævnet d. 17.9 i Egen, d. 9.11 og d. 22.2.2017  
     D. 20. april, mødet afholdes i Hellevad kl. 18.00 
     D. 17. september, forud for stævnet i Egen, kl. 8.00 
     D. 8. november, mødet afholdes i Ravsted kl. 18.00  
     D. 22. februar 2017, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 
 

Pkt. 12 Eventuelt – Ordet er frit 
 
   Forslag om at der bliver spurgt i Brand og Redning Sønderjylland om et evt. samarbejde   
   mellem BRSJ og SFB – Hvad kan vi blive brugt til i fællesskab. 
 
   Forslag om et TV-Syd program ”Hvor blev det af” med vores effekter fra museet i Gram 
 
 
Referent:  
Kim Hansen 
Forbundssekretær 


