
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Referat for bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 18.00 på  
Ravsted Brandstation, Kirkevænge 12, Ravsted, 6230 Bylderup-Bov 

 
Deltagere: 
Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik Henriksen, Martin 
Michaelsen, Kim Hansen 
 
Afbud: Verner Leonhardt, Ken J. Petersen,  
 
Gæst: Beredskabsdirektør Lars Møldrup, Brand og redning Sønderjylland 
 
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 Møde med Beredskabsdirektør Lars Møldrup Brand og Redning Sønderjylland 

Dette var første møde mellem Lars Møldrup (LM) og bestyrelsen (SFB). Der var ikke nogen 
fast dagsorden, men der var 2 store emner som blev berørt: 
Rekruttering af nye brandmænd er vigtigt. Her er der et ønske om at gøre noget i fællesskab 
og gerne med de andre 2 beredskaber der har frivillige brandværn (Sønderborg og Trekant 
Brand).  
Vi er enige om at bruge bl. a. Blivbrandmandnu.dk som platform, men måske også lave en 
egen kampagne. 
Der blev bl.a. også talt om at der skal gøres noget for at gøre 
virksomhederne opmærksomme på hvad de får ud af at have en 
brandmand ansat. Det må gerne være med eksempler på udtalelser fra 
virksomheder.  
Der blev også talt om en form for præmiering hvor virksomheden får et 
synligt bevis på at de støtter brandværnet ved at lade personalet 
deltage i udrykninger i arbejdstiden. Det kan f. eks være et fysisk bevis, 
men også en elektronisk udgave som kan bruges på alle medier. Der 
findes i Tyskland et bevis som bliver overrakt til virksomheder der giver 
medarbejdere mulighed for at rykke ud i arbejdstiden. De får tildelt et 
diplom og et synligt bevis som det her ved siden af.  
Også SFB´s uniformsreglement blev drøftet. På visse punkter skal det revideres lidt. LM 
fortalte at der var usikkerhed omkring anciennitetstegnene, hvem der uddeler dem og hvem 
der betaler. I BRSJ er de blevet overrakt sammen med 10 og 20 års tegnene. SFB vil forsøge at 
komme med en mere direkte anbefaling at det er ude i brandværnene de bliver tildelt. 
Ligeledes var der lidt sproglige forviklinger omkring 40 og 50 års medaljer. 
Der blev også aftalt at foreslå brandværnene at uniform fin / G1 senest blev udleveret i 
forbindelse med afslutning på funktionsuddannelse så de nye brandmænd modtager deres 
bevis i den fine uniform. 
Endeligt blev det drøftet hvordan SFB kan blive mere synlig og fortælle om hvad der sker, her 



vil BRSJ gerne give plads i deres nyhedsbrev som bliver udsendt til alle brandmænd. 
Det samme nyhedsbrev fra SFB vil blive sendt til Sønderborg og TrekantBrand med håbet om 
at det vil komme med ud i til information. 
 

Pkt. 3 Høringer 
           Forsvarsministeriet har udsendt 2 ændringsbekendtgørelser til høring i bl. a. SFB. 
           Det er ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering” med rettelser pga. de nye 
           store beredskaber. 
           Her har vi i vores høringssvar bemærket at vi ønsker at ændre afgangstidspunktet fra de      
           nuværende 5 min. til 7 min. Dette begrundes med den store trafiktæthed i byerne og  
           dermed er fremkommeligheden ved alarmering et problem. Det vil desuden også give et   
           større optageområde for nye brandmænd, hvortil det jo skal siges at afgang altid er så hurtig   
           som muligt. 
 Den anden er ændring til ”Personelbekendtgørelsen”. 
 Bestyrelsen har til denne ikke nogen kommentarer.  
 
Pkt. 4 Indkomne emner: 
    a: Økonomi: 
         Regnskab for 2018 er godkendt af revisorerne. Da året viser et stort overskud blev det
        drøftet om vi skal bruge nogle midler til en hvervningskampagne hvis der ikke er midler   
                  nok i blivbrandmandnu. 
        Herudover er vi ved at tale med en advokat omkring en ”Fond” til at dække  
                  advokatudgifter hvis en brandmand kommer i retten for en trafikforseelse under 
                 udrykning. Der er ved at blive lavet et reglement til dette. 

b: TV-Syd repræsentantskab   
     Formanden fortsætter som medlem for SFB.  
                 

Pkt. 5 Årets møderække 
 
a. BF landsrådsmøde d. 25 + 26. maj i Vingsted 
    Tilmelding afsluttet. 
b. Brandværnsmarch – Tønder friv. Brandværn, dato er lørdag d. 1. juni. 
    Tilmelding er afsluttet, der er 74 tilmeldt.  
c.  Stævnet d. 21. september i Agerskov Friv. Brandværn 
    Planlægningsmøde aftalt med Agerskov til d. 13. maj.   
e. Bestyrelsesmøder 

   Lørdag 21. september forud for stævnet i Agerskov, kl. 08.00 
               Onsdag d. 6. november 2019, mødet afholdes i Tyrstrup kl. 18.00 
               Onsdag d. 26. februar 2020, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 (med gæster) 

 
Pkt. 6 Eventuelt – Ordet er frit 

A: Sekretæren vil udsende invitation til stævnet og faktura på medlemskontingent i brev, der 
var for mange som ikke modtog / blev opmærksom på vores e-mail sidste år. Følges op med 
en e-mail i juli. 
B: Timeopgørelsen, der var modtaget 13 indberetninger og et totalt timeforbrug på 21140 
timer hvilket vil svare til omkring 85000 timer totalt i alle ce frivillige brandværn. Der sendes 
en mulighed for at indberette, det er nu blevet til 23 brandværn og 38821 timer. 
Vi opfordrer til at brandværnene allerede nu begynder at skrive timeforbrug ned, så vi får et 
mere retvisende timetal næste år. 


