Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. april 2017 kl. 18.00 på
Tønder Brandstation, Nordre Landevej 2A, 6270 Tønder
Vi mødes i civil.

Fremmøde: Polle, Tommy, Niller, Jens E, Allan, Henrik
Afbud fra: Kim

Pkt. 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat.
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. Tour d´brandstation – den nye brandstation i Tønder
Brandstationen blev besigtiget
Pkt. 3. Siden sidst.
Brand og Redning Sønderjylland
Tabt arbejdsfortjeneste ved udrykning, blev drøftet. SFB som navnet siger Sønderjysk
Frivillige Brandværnsforbund, er de frivillige brandværn – at udbetale tabt
arbejdsfortjeneste til enkelte ”frivillige brandfolk” er en glidebane uden ende og strider
imod SFB’s frivillige værdier. SFB kan på ingen måde anbefale at frivillige brandfolk bør
have tabt arbejdsfortjeneste for at køre til brand i de frivillige brandværn. SFB finder at de
frivillige på den måde vil blive at betragte som deltids brandfolk og ikke længere frivillige
brandfolk.
Det er vigtigt at træffe en aftale med ens arbejdsgiver om udrykning i arbejdstiden – inden
der bliver brug for det.
Brand og Redning Sønderborg
Der er nu gennemført en møderække på 3 seminarer, vor der er arbejdet med processen for
at finde/engagere/fastholde/motivere og gøre arbejdsgiverne opmærksomme på værdien af
de frivillige brandværn og hvervning af frivillige brandfolk til de Sønderborgske frivillige
brandværn. Ud af arbejdet er der kommet mange gode ideer og mange værn har udvekslet
erfaringer indbyrdes, hvilket har givet ny gejst til at gøre opmærksomme på de frivillige
brandværn i området.
Der bliver arbejdet mere og mere i Sternfahrt 2017 – Der går der meget god tid med –
mange af de frivillige brandfolk er engageret i arrangementet. Der er sat vagthold op til at
dække brandslukningen i Sønderborg Kommune under arrangementet.
Sønderborg har indikeret at der er 2 der gerne vil deltage i SFB’s bestyrelsesarbejde.

Trekant Brand
Der pågår et større kultur arbejde – og det rumler i krogene – ingen ved hvor det ender lige
nu.
Vær opmærksom på at de frivillige ikke tåler for meget uro omkring deres frivillige hobby –
frivillige gør det frivilligt og for at gøre en positiv forskel. De frivillig motiveres på en
anden måde, end ansatte. Trekanten kan risikere at miste de frivillige i deres beredskab.
Den risikobaserede dimensionering arbejdes der med til 2019 og slukningskontrakterne
med de enkelte værn forhandles pt. og indtil de kommer på plads.
Pkt. 4. Orientering / Stævne / Sternfahrt / March / BF landsråd
March: 5. maj er der møde omkring planlægning af marchen – bestyrelsen opfordres til at
deltage.
Landsråd: Der er tilmeldt 23 mand – Tommy vender tilbage fredag
Stævne: er den 9. september 2017 - Musik bestilt – Kim sender dato og tid til Ove musik og
møde engang i/efter juni – Tommy har rimelig styr på sted og andet – Kim husk at sende en
reminder ud til alle kaptajner nu, så de er opmærksomme på de skal huske at bestille hos
Tommy.
Sternfahrt mangler ca. 210 frivillige hjælpere pt. der skal i alt bruges ca. 250
Pkt. 5. Økonomi og museum
Økonomi: 315.711,83 kr. d.d. – Tommy er klar med udkast til regnskabet og revision af
regnskabet – Tommy sætter en dato snarest, dog efter Sternfahrt.
Jysk Brandværnsmuseum: Ny leder af museet – reception for Ib Thomsen, der drosler ned –
afholdes d. 2.5.
Pkt. 6. Fra sidste møde:
Distinktioner og vores uniformsreglement fremsendt af Kim, blev gennemgået på mødet.
Ved gennemgang af materialet, skal det præciseres hvorledes medaljer bæres og hvorledes
dronningens skal bæres i forhold til forbundets 25 års tegn – (Dronningens nærmest mod
hjertet) og at når man får dronningens 25 års tegn så dvs. der kan alene bæres én af de gule
medaljer og kun den med den højeste rang.
Skulder stroppe oversigten – det bør præciseres at: C stjerne er ”rang”/”funktions” stjerne
– D stjerner er alene afhængige af uddannelses niveau, dvs. man kan godt få C stjerne uden
uddannelse eller at have haft D stjerner – Det ser meget fint ud nu – Det er alene
æresmedlemmer, der går fra aktiv tjeneste til ”pension” der kan beholde deres stjerner. –
dvs. man kan kun have én aktiv brandmand med 3 eller 2 C stjerner i et frivilligt brandværn.
Ved B&R Sønderjylland kan reversmærker ikke udleveres op til et halvt år før. – dvs.
ancienniteten skal være optjent – undersøges.
Anvisninger hvor uniformer og de enkelte dele kan erhverves og repareres og genbestilles,
skal fremgå af SFB’s hjemmeside.
Kim sender vejledning og oversigt rundt til SFB’s bestyrelse for endelig godkendelse,
således at det er helt klart til stævnet d. 9. september hvor det vil blive udbredt til alle.
Pkt. 7. Evt.
Bestyrelsesmødet i Broager d. 9.11 er flyttet til d. 8.11 samme sted

