Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 18.00
på Broager Brandstation, Nejsvej 13A , 6310 Broager
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. Siden sidst.
BRSJ:
Der arbejdes med planer om forskelligt nyt udstyr, men det er ikke sikkert alt bliver til
noget.
Ungdomsbrandværn i Tønder har fået en automobilsprøjte der er blevet sat i stand, der er
p.t. ca. 20 unge
Der afholdes møde i uddannelsesudvalg. Der er kørt en del fælles øvelser hvor der afvikles
4 øvelser på en lørdag.
Slukningsdistrikter er blevet tilpasset og der køres efter planen så de nærmeste brandværn
bliver tilkaldt.
BR Sønderborg:
Der afholdes lørdag d. 28. oktober fælles indvielse for køretøjer og trailere der er kommet
til i løbet af året.
Der skal udarbejdes nye slukningskontrakter som skal gælde fra 1. januar 2018. Der er
nedsat en arbejdsgruppe.
Omtalte implementeringen af den nye BAR vejledning hvor der bl. a. indgår helbredstest
og fysisk test. Der bliver arbejdet med hvordan det skal gøres.
Haderslev / TrekantBrand:
Arbejdet med en ny risikobaseret dimensionering er gået i gang igen. De fleste holdledere
har deltaget i en eller flere arbejdsgrupper for at give input til arbejdet. Den skal være
klar til implementering 2019.
Pkt. 3. Stævne 2018.
Stævne afholdes af Skodborg friv. Brandværn lørdag d. 1. september
Stævneudvalg og første mødedato aftales
Pkt. 4. Orientering
a: Brandværnsmarch ?? ingen har meldt sig som arrangør.
Et brandværn er ved at undersøge om de ønsker det, vi afventer resultatet.
b: Markeringen af genforeningen i 2020.
Intet nyt, der planlægges med sekretariat i Aabenraa. Der bliver nok nogle opgaver i
forhold til historien i de frivillige brandværn og tiden omkring afstemningen.
c: Distinktioner og vores uniformsreglement
Rettelser gennemført, der mangler lige lidt flere så er de klar.
d: Hvervning
Vi foreslår at lave en fælles dag med aktivitet på alle brandstationer søndag d. 11.
februar (112). Det er samtidig fastelavnssøndag så måske det kan kombineres for at
trække mange mennesker på vores brandstationer.
Send gerne forslag med aktiviteter til bestyrelsen så vi kan koordinere og dele jeres gode

ideer.
Der er stadigvæk midler til kampagner via Blivbrandmandnu.dk, bare tag fat på Torben
Jensen fra BF
Pkt. 5. Strukturen af SFB (Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund) i fremtiden
Vi er enige om at vi meget gerne kommer ud til de enkelte brandværn når der er jubilæum
og andre officielle anledninger. Bare giv os besked, gerne i god tid.
Bestyrelsen skal blive enige om en / to gave(r) som vi bestiller hjem og kan tage med til
anledningen.
Bestyrelsesmedlemmerne fordeler de forskellige besøg imellem sig.
Pkt. 6. Økonomi.
Det ser godt ud.
Pkt. 7. Jysk Brandværnsmuseum
Historisk selskab har afholdt møde på brandværnsmuseet i Kjellerup. Der blev ”sparket
dæk” og mange af deltagerne kunne fortælle historier om bilerne og diskutere motorer
m.m.
Der er kommet en lidt anden tone på museet efter der er kommet en ny formand.
Det er stadigvæk frivillige er står for at passe museet. Desuden er der nogle der er tilknyttet
kriminalforsorgen i frihed (KIF ordning) som er i samfundstjeneste på museet, det fungerer
fint og der bliver lavet en del.
Besøgstallet er med 3000 personer højere som sidste år.
Pkt. 8. Datoer for møder i 2018.
Der er BF landsrådsmøde d. 9. – 10. juni i Kolding og 7-9 september BF stævne i
Sønderborg. Her er alle brandværn opfordret til at stille hold til konkurrencerne, nærmere
info vil komme snart.
Datoer for stævne og evt. brandværnsmarch ligger ikke fast endnu.
Bestyrelsesmøder foreslås på disse datoer:
20. februar 2018, mødet afholdes i Tyrstrup kl. 18.00 (med gæster)
Onsdag d. 25. april 2018, mødet afholdes i Ravsted kl. 18.00
Lørdag 1. september forud for stævnet i Skodborg, kl. 08.00
Onsdag d. 7. november 2018, mødet afholdes i Hellevad kl. 18.00
Onsdag d. 27. februar 2019, mødet afholdes i Rinkenæs kl. 18.00 (med gæster)
Pkt. 9. Evt.
Meget blev drøftet undervejs, men intet til evt.

Mødet sluttede kl. 22.45
På bestyrelsens vegne
Kim Hansen
Forbundssekretær

