Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
stiftet 1921

Dagsorden for 1. bestyrelsesmøde

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 18.00 på
Hellevad Brandstation, Skolegade 11, Hellevad, 6230 Rødekro
Vi har inviteret gæster og derfor møder vi i fin uniform (garnitur 1)
Bestyrelsen: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Verner Leonhardt, Martin
Michaelsen, Kim Hansen
Gæster: Marianne Kjær, Søren Frehr Sørensen, , Kaj Jørgensen og Kim Clausen
Afbud fra: Torben V. Jensen, Nels Thorsgaard, Kjeld Theilgaard, Arne Christensen, Ken J. Petersen,
Jens Erik Lind, Allan Hoeg
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.
Referat fra møde i Tyrstrup gennemgået
Pkt. 2 Brandkaptajn Kim Clausen, Tønder Frivillige Brandværn orienterer om deres arbejde med
virksomhedskontakter / aftaler / udmærkelser
For omkring 5 år siden var der problemer med mandskab i løbet af dagtimerne i Tønder. Der
var 9 brandmænd på Brdr. Hartmann, men kun 2 havde lov til at køre til brand. Der blev
afholdt møder med virksomhedens ledelse, men der var behov for en kontakt til kommunen.
Borgmesteren blev kontaktet og han deltog
i flere møder med virksomheden. Herefter
kom der en aftale på plads mellem
virksomhedens repræsentant,
brandkaptajnen og borgmesteren.
Der er efterfølgende lavet aftale med Hydro
og 7 andre virksomheder og der er ca. 25
brandmænd tilknyttet ordningen. Det er
aftalt at mandskabet tager hensyn til
produktionen og der er visse tidspunkter
hvor det ikke er muligt at forlade
arbejdspladsen.
Der er lavet et diplom som virksomheden
har fået udleveret og der hænger også et
på brandstationen.
Der er lavet en aftale om at de brandmænd
der kører til brand fra arbejdspladsen bliver
frigivet først så de kan komme tilbage til
arbejdet hurtigst muligt.
Nogen af virksomhederne har lavet
specielle parkeringspladser til
brandmændene, der er også lavet aftaler om at virksomheden betaler de ansattes løn under

brandslukning.
Der bliver lavet opgørelser over antal udkald og timeforbrug så virksomheden har mulighed
for at følge med hvor meget ordningen benyttes.
Aftaler der indgås med virksomheden bliver vedlagt som bilag til diplomet så de ikke bliver
glemt når der er udskiftning i ledelsen på virksomheden.
Vi drøftede ordningen og vil gerne hvis den kan udbredes til alle brandværn hvor det er
muligt. Det er brandkaptajnen der skal tage kontakten til virksomheden og så derefter
involvere borgmesteren.
Måske kan det være en ide at overrække diplomerne til virksomheden i forbindelse med
Sønderjysk Stævne.
Det kan måske også være en mulighed at vi får designet et mærke til at sætte udvendigt på
virksomheden, måske med SFB logo. Bestyrelsen arbejder videre med dette og kommer med
et oplæg senere.
Pkt. 3 Beredskabsforbundet – Regionsleder Marianne Kjær har ordet
Marianne ønskede et godt nytår og takkede for invitationen til mødet.
De nye rammeaftaler er kommet i brug og de nye vedtægter er trådt i kraft. Der er i alle
kredse blevet valgt kredsleder og vicekredsleder på demokratisk vis hvor de før blev udpeget.
I forbindelse med de nye vedtægter blev der også valgt
koordinationsudvalg i alle områder.
Samtidig med disse ændringer blev der også lavet et nyt logo til
Beredskabsforbundet.
Marianne har meddelt at hun er i gang med sin sidste periode som regionsleder i Region
Syddanmark. Der skal vælges en ny regionsleder i marts 2021.
Der har været en hvervekampagne på Fyn hvor omkring 140 mødte op og 40 blev
medlemmer.
Der har været en temadag i Vejle hvor alle opgaver og materiel blev præsenteret for alle
beredskaber. Det blev en god dag hvor de fremmødte blev orienteret om hvilket materiel der
findes og hvilke opgaver der bliver løst.
Der afholdes regionsårsmøde i marts hvor der bliver holdt et foredrag ved en konsulent fra
DGI som jo også har mange frivillige tilknyttet.
Borgerberedskabet mangler en koordinator.
Der er lavet mange borgerkurser (Robust Borger) men der skal laves flere, måske også her i
Sønderjylland.
De Sønderjyske brandværn opfordres til at deltage i årets BF stævne som afholdes d. 11. – 13.
september i Albertslund. Der er konkurrencer i forskellige discipliner, bl. a. i brandslukning
(Tørke) og i HAT, se mere på http://bfstævne.dk/discipliner/
Pkt. 4 Beredskabsforbundet – Konsulent Torben V. Jensen har ordet.
Da Torben var forhindret har han fremsendt et indlæg.
Fra et rekrutteringsmæssigt synspunkt vil jeg anbefale SFB at afsætte midler til en
modernisering af forbundet hjemmeside. www.frivillige-brandvaern.dk er ikke længere
tidssvarende og tegner et trist umoderne billede af SFB og de sønderjyske brandværn. Brug
en ny side til information om uddannelse, det frivillige fællesskab osv. Evt. log-in til interne
informationer. Torben Jensen vil prøve at få lavet et oplæg til en ny hjemmeside til forbundet.
SFB bør få lavet en side på Facebook som jævnligt laver opslag om det at være frivillig. SFB
bør overordnet set sørge for mere viden om det at være brandmand i Sønderjylland.

BlivBrandmandNu står fortsat til rådighed for kampagner i Sønderjylland.
BFmedlem.dk bør prioriteres så vi kan få samling på medlemmerne. BRSJ har alle
medlemmer i deres C3 systemet og vi vil prøve at få oplysningerne som så kan importeres i
BF-Medlem.
Samarbejdet med Sønderjyske Forsikring kører super godt. BBN har fået publikationer lavet
til Sønderjyske Forsikring som reklamerer for brandværnene, både rettet mod private og mod
virksomheder.
Pkt. 5 Siden sidst
Brand og Redning Sønderjylland:
Ikke meget nyt, Rømø Friv. Brandværn har fået en ny ASP i februar, har tidligere kørt i
Holland.
Både røgdykkerapparater, hjelme og indsatsdragter er udskiftet hvor der var et behov. Der er
blevet etableret et depot med reserve dragter og udstyr så der er mulighed for at ombytte
når det skal vaskes eller vedligeholdes.
Køretøjerne er også efterhånden i god stand med flere nye køretøjer i den senere tid.
Der er uklarhed omkring placeringen af hovedsædet for BRSJ, de kan ikke flytte ind på BRS
Teknisk Skole i Tinglev som ellers ønsket.
Trekantbrand:
Ingen repræsentant deltog i mødet.
Sønderborg:
Er i gang med grundkursus i eget regi, 16 deltagere.
Pkt. 6 Indkomne emner:
a: Museum i Kjellerup, Søren: Der var bestyrelsesmøde d. 22. februar
Der er veteranbiltræf på museet d. 25. april.
Der skal hentes en gammel pumpe med traktor til at trække den i Oksbøl
Økonomien ser ok ud for museet.
Pkt. 7 Økonomi – Henrik / Tommy
Pga. de nye hvidvaskningsregler skal alle bestyrelsesmedlemmer indsende billedlegitimation
og kopi af sundhedskort. Der skal desuden indsendes vedtægter og referat fra seneste
generalforsamling for at Sydbank vil åbne vores konto igen.
Regnskabet er ved at være klar forventet revision i maj – juni.
Pkt. 8 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4
a. Næstformand (Jens Erik Lind) - Genvalg
b. Kasserer (Tommy Riisgaard) - Genvalg
c. Sekretær (Kim Hansen) - Genvalg
Pkt. 9 Årets møderække
a. BF-landsrådsmøde d. 20 + 21. juni i Svendborg
Vi har 30 pladser i alt til bestyrelsen og medlemmer, seneste tilmelding er d. 1. april til
formanden.
b. Brandværnsmarch – Egernsund friv. Brandværn, dato er lørdag d. 22. august.
c. Stævnet d. 5. september i Sommersted

e. Bestyrelsesmøder
Onsdag d. 6. maj 2020, mødet afholdes i Ullerup kl. 18.00
Lørdag 5. september forud for stævnet i Sommersted, kl. 08.00
Onsdag d. 4. november 2020, mødet afholdes i Tyrstrup kl. 18.00
Onsdag d. 24. februar 2021, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 (med gæster)
Pkt. 10 Eventuelt – Ordet er frit
Alt var drøftet under vejs i mødet.

Dirigent:
Henrik Sohl
Formand - SFB

Referent:
Kim Hansen
Sekretær - SFB

