
 
   

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 26. april 2018 kl. 18.00 på Ravsted Brandstation, Ravsted 
Skolegade 14G, Ravsted, 6372 Bylderup Bov 
  

Fremmøde:  Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Verner Leonhardt, Paul Erik 

Henriksen, Martin Michaelsen, Kim Hansen   

Afbud fra: Jens Erik Lind  

Ikke mødt: Ken Julius   

  

 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.  

 

Brand og Redning Sønderjylland  

Der er opbygget trailere til røgdykkerøvelse og kemikalieøvelser.  

Der er fundet et firma som skal stå for ansættelse af en ny direktør, håber på ansættelse 

omkring september. 

Der er 2 nye tanksprøjter på vej til Aabenraa og Tønder, de er bortset fra indretning ved 

mandskabspladser ens opbygget og med ca. 5700 liter vand. Der er en ny tankbil på vej til 

Rise-Rødekro. 

Brand og Redning Sønderborg 

Byggeri af ny brandstation på Kegnæs som erstatning for den nedbrændte bygning er af 

beredskabskommissionen udsat for at få undersøgt nærmere i fællesskab med Hørup og 

Sydals. En arbejdsgruppe er nedsat som skal give svar til møde i juni. 

Beredskabskommissionen har ønsket en arbejdsgruppe skal kigge på strukturen i 

beredskabet og hvordan det sikres at servicemålet overholdes. Der skal foreligge 3 -4 

forslag til mødet i juni. 

Ansættelse af ny afdelingsleder afventer denne arbejdsgruppe.    

Trekant Brand  

Afbud fra Jens Erik.  

 

Pkt. 3. Orientering / Stævne / BF landsråd – Henrik 

 Til landsråd d. 9. – 10. juni er bestyrelsen + enkelte andre tilmeldt, vi har 20 pladser + 

bestyrelsen, tilmelding haster. 

Vi forventer Sønderjysk Stævne 1. september i Skodborg er i gode hænder, Kim følger op 

på foredragsholder m.m. så invitation kan udsendes som aftalt midt i maj.  

 

Pkt. 4.  Brandværnsmarch – Tommy & Niels Jørn 

  Dato fastlægges snarest, de første henvendelser fra Tyskland vedr. dato er kommet 

  

 

 

  

  
  

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund   
  

Stiftet 1921   



Pkt. 5.  BF-stævne i Gråsten 7. – 9. september 
Henrik Sohl sidder i både BF stævneudvalget og i den lokale stævnearbejdsgruppe hvor Kim også 

deltager. Det forventes at der snart kommer en oversigt over hvor der skal bruges hjælpere og til 

hvad.  

Der mangler også tilmeldinger fra de Sønderjyske Frivillige Brandværn til stævnet og til 

konkurrencerne.  

 

Pkt. 6.  Økonomi  

  Tommy Orienterede, ser overordnet godt ud.  

 Når SFB bliver inviteret til jubilæum m.m. beslutter vi at give en pengegave på 500 kr. som 

overføres til brandværnets konto efter oplysning af kontonummer til kassereren. VI får 

lavet nogle kort med vores logo der kan bruges til formålet. 

  

Pkt. 7.  Møde med Padborg / Allan er stoppet i bestyrelsen  

 Padborg havde bedt om at få en orientering omkring SFB´s arbejde. Kim har deltaget i et 

medlemsmøde i Padborg og orienteret om forbundets virke. Der kom et forslag om mere 

vægt på de frivillige brandværn ved hvervning – videresendt til Torben Jensen. 

  Allan Gram (Tyrstrup) har valgt at udtræde af bestyrelsen pga. mangel på tid, formanden 

har takket for hans indsats i bestyrelsen.  

  Der skal findes et nyt medlem fra de nordlige kommuner. 

  

Pkt. 8.  Opfølgning på hvervning og materiale fra Torben Jensen samt temamøder  

 Der er endnu ingen dato på materiale som Torben Jensen omtalte ved sidste møde, bl. a. 

en bog med tips til alle brandværn. Der kommer snart ny hvervefilm på 

blivbrandmandnu.dk  

Der er p.t. kampagner i gang i Hellevad med hvervemøde d. 12. maj og i Hørup. 

Vi opfordrer til at bruge blivbrandmandnu.dk til hvervning, tag kontakt til Torben Jensen 

for at få hjælp. 

 

Pkt. 9   Opfølgning på advokatomkostninger ved udrykningskørsel og en evt. fond ved SFB. 

  Det blev drøftet at oprette en fond / hensætte et beløb i kassen. 

 Baggrunden er at advokatbistand ved en evt. retssag i forbindelse med et trafikuheld sket 

ved kørsel under udrykning ikke dækkes af chaufførens egen retshjælpsforsikring 

(indboforsikring).  

Det er undersøgt ved TrekantBrand og Brand og Redning Sønderjylland som ikke kan 

betale, i Sønderborg er juristens vurdering at som udgangspunkt vil kommunen betale, 

men der skal laves en politik om det først. 

  Med den baggrund vil vi forsøge at få nedfældet en formålsparagraf og en beskrivelse 

under hvilke omstændigheder der kan komme et beløb til udbetaling.  

  Vi vil kontakte en jurist med henblik på at få fastlagt hvordan det kan opbygges, hvordan 

et medlem vil være stillet skattemæssigt og hvordan reglerne skal sammensættes. 

  Der er ikke taget stilling til beløb pr. hændelse eller til fondens størrelse. 

 Vi mangler også tal for hvor mange der evt. kan forventes at få brug for dette, vi har ikke 

lige hørt om nogen tilfælde for nyligt. 

  Det er helt klart kun en evt. advokatomkostning vi kan hjælpe med, en straf i form af bøde 

eller andet er brandmanden nødt til selv at stå til regnskab for. 

 

Pkt. 10.   Evt.  

 Ungdomsbrandværn i Aabenraa? Vi få mail retur fra dem, Tommy oplyste det er lukket og 

medlemmer flyttet til Padborg. 



  Kim efterspurgte oplysninger fra best. medlemmer hvis de hører om kaptajnsskifte, som 

det er i dag er det mest tilfældigt hvis vi hører noget. Tommy ville undersøge om det kan 

skrives i kaptajnshåndbogen ved BRSJ. 

    

På bestyrelsens vegne 

 

Kim Hansen 

Forbundssekretær  


