Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Bestyrelsen
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.
Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 25. november 2015 kl. 18.00 (påklædning: civil)
på Hellevad Brandstation, Skolegade 11, Hellevad, 6230 Rødekro (Privat ved Tommy)
Fremmøde: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Allan Gram, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul
Erik Henriksen, Verner Leonhardt, Kim Hansen
Afbud: Ernst-Dieter Bohlbro
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.
Haderslev / Kolding / Vejen Kommune:
Alle chefer i det nye selskab er ansat, det er en direktør, 4 ledere, 7 ledere under dem. De
vil blive præsenteret på et møde d. 26.november.
Der har været forskellige møder for at gøre den nye organisation klar, bl. a. har der også
været møder for at finde loge m.m..
Den nye risikobaserede dimensionering forventes klar omkring sommer 2016 og den fælles
vagtcentral bliver også bygget og, den sættes i drift når den er klar.
Der er store forskelligheder på deltidsansatte ved kommunerne, ved Falck, fuldtidsansatte
og frivillige brandmænd og det kan blive en udfordring fremover idet der kan være
forskellige holdninger.
Brandværnene har modtaget opsigelser på alle lokalaftaler m.m. og de skal forhandles på
ny. Her skal SFB vælge en repræsentant til disse forhandlinger og bestyrelsen peger på
Jens Erik Lind fra Tyrstrup.
Sønderborg Kommune:
Vi har begyndt at mærke at der skal spares, der er fremover kun 1 fyldestation tl
trykluftflaskerne, antal frigørelsessæt skal reduceres med 2 – 3 stykker, en af vores
indsatsledere har valgt at sige op. Byrådet har jo besluttet at Sønderborg kører selv og vi
skal derfor i gang med at revidere vores egen risikobaserede dimensionering. Der har
været et halvt år hvor der ikke er blevet truffet nogle beslutninger fordi vi troede vi skulle
med i Brand og Redning Sønderjylland.
Aabenraa Kommune:
Det nye fælles selskab er blevet godkendt og der er nedsat udvalg til de forskellige opgaver
og løsninger.
Der bliver sat pavilloner op i Tinglev som midlertidigt kontor for det nye selskab.
Området er delt i nord og syd under hver sin afdelingsleder.
Der bliver indkøbt nyere køretøjer til Aabenraa Kommune, Tinglev, Kliplev, Løjt Kirkeby
har fået ny ASP og Hellevad får ny tankbil.
Indtil videre bliver der en ISL i hver af kommunerne.

Tønder Kommune:
Kommunen har besluttet at der skal indrettes en ny brandstation på Nordre Landevej i
bestående bygninger der ombygges og ændres til det nye formål. Indflytning formodes at
blive december 2016.
Ellers afventer vi opstarten af det nye selskab.
Pkt. 3. Stævne 2016.
Stævne afholdes i Guderup (Egen friv. Brandværn) lørdag d. 17. september 2016
Stævneudvalg (Henrik, Tommy, Kim) mødes med Egen d. 21. januar kl. 18.00 i
hverdagsuniform.
Vi drøftede igen fanebærer kursus, især fanemarchen. Henrik hører Dieter om han vil
arrangere et kursus i løbet af foråret.
Pkt. 4. Orientering
Brandværnsmarch 20. august 2016 i Rinkenæs. Vi lægger op til at Henrik Og Tommy holder
et møde med Rinkenæs i januar.
Strukturudvalg / samordnet Sønderjysk beredskab (Henrik) Intet nyt som forbundet er
involveret i.
Adresse / medlemslister Beredskabsforbundet. Kim har sendt de nyeste oplysninger der er
modtaget til Beredskabsforbundet så medlemslisten bliver opdateret.
Pkt. 5. Fortjenstmedalje og tildeling til musikere. Der er problemer i Højer brv. Orkester.
Der er ikke problemer i andre kommuner når orkestermedlemmer skal have tildelt 25 års
tegn. Paul Erik taler med Beredskabschefen i Tønder for at høre hvad der ligger til grund
for deres afgørelse.
Det bør også være lige for brandmænd og orkestermedlemmer i det nye Brand og Redning
Sønderjylland
Pkt. 6. Hvervning.
Næste år er der igen midler til hvervning der kan søges ved Beredskabsforbundet.
Vi har drøftet forskellige former for hvervning, både synlighed og direkte kontakt er
nødvendig.
Pkt. 7. Økonomi.
Ser fornuftigt ud
Pkt. 8. Jysk Brandværnsmuseum
Skøde på museet i Gram er afleveret anmærkningsfrit. Penge fra Haderslev Kommune og
udlæg fra forbundet er på kontoen. CVR nummer er lukket ned og penge overført til
forbundets konto.
Flere brandværn fra Kreds Nord har foreslået at provenu fra salget skal fordeles til alle de
Sønderjyske brandværn. Bestyrelsen beslutter at beløbet skal bruges til at sikre forbundets
drift.
Jysk Brandbilmuseum har rejst et telt til 13 biler. Der er lavet en lille udstilling af vores
effekter på museet.

Det er selvfølgelig muligt at låne af vores effekter på museet. For at sikre at det lykkes bør
det aftales på forhånd at vi kommer. Kontakt derfor museet (Ib) eller Henrik Sohl.
Pkt. 9. Datoer for møder i 2016 – Kim tager liste med over kendte datoer, forslag til nye på dagen
Forslag om følgende møde datoer for 2016 / 2017. Besluttes på mødet d. 24. februar i
Tyrstrup.
Onsdag. d. 20. april, lørdag d. 17. september (stævne), onsdag d. 9. november, onsdag d. 22.
februar 2017
Pkt. 10. Evt.
Bestyrelsesmedlemmer sender størrelse på skjorte og jakke til Tommy.

Referent:
Kim Hansen
Forbundssekretær

