Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
stiftet 1921

Referat for 1. bestyrelsesmøde

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 18.00 på
Hellevad Brandstation, Skolegade 11, Hellevad, 6230 Rødekro
Deltagere:
Bestyrelsen: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik Henriksen,
Verner Leonhardt, Martin Michaelsen, Kim Hansen
Gæster: Marianne Kjær, Nels Thorsgaard, Søren Frehr Sørensen, Kjeld Theilgaard,
Afbud: Ken J. Petersen, Torben V. Jensen, Arne Christensen, Kaj Jørgensen
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.
Pkt. 2 Beredskabsforbundet – Regionsleder Marianne Kjær har ordet
Beredskabsforbundet har haft et travlt år, bl. a. med BF stævnet i Gråsten. Det var en meget
stor opgave som blev afviklet med stor hjælp fra SFB. Alt materiel blev tørret og rengjort i
Gudsø. Her blev det alt pakket i containeren som nu er kørt til Hovedstaden Beredskab så det
er klar til stævnet næste år.
Robust borger er nu blevet et projekt for BF. Robust borger har nu fået en form hvor det kan
tilpasses til den gruppe der skal undervises med en varighed fra 2 timer.
Vi bliver opfordret til at sende billeder og tekst fra indsats og øvelser og andre
arrangementer som evt. kan bruges i ”Frivillig” bladet så vi også kan vise lidt om vores
hverdag her i SFB.
Der er blevet nedsat et strukturudvalg som skal se på strukturen i BF.
Der er ansat nye medarbejdere i landssekretariatet for at erstatte Benthe Petersen som gik
på pension i november.
Regionen afholder 4. maj arrangement i Frøslevlejren, vi er også velkomne.
Der er landsrådsmøde d. 25. – 26. maj i Vingsted. Det er vigtigt at SFB bruger de 30 pladser vi
har.
Pkt. 3 Beredskabsforbundet – Konsulent Torben V. Jensen har ordet
Torben var desværre forhindret.
Henrik Sohl kunne fortælle at det stadig er muligt at få støtte til kampagner foruden dem der
kører med ambassadørerne.
Danske Beredskaber har sammen med mange aktører indenfor beredskabet startet et projekt
der skal gøre opmærksom på de forskellige problemer vi alle har med at tiltrække og
fastholde nye medlemmer, herunder også sikre diversiteten blandt mandskabet.
Se mere her:
https://danskeberedskaber.dk/ny-arbejdsgruppe-vil-goere-beredskabet-attraktivt-for-flerebefolkningsgrupper/

Pkt. 4 Siden sidst
a: Brand og Redning Sønderjylland:
Direktøren har taget grundkursus for at få viden om brand.
Der har været en del omtale i pressen omkring problemer med hovedsædet i Tinglev.
Planen var at der skulle laves et samarbejde med Teknisk Skole omkring lokaler i
hovedbygningen. Det har dog været lidt svært at komme overens og derfor var en del
lokale politikere for nylig inviteret i et forsøg på at få gang i sagen. De nuværende
pavilloner har kun lov til at blive stående til 2020 så det haster med en løsning.
Depotet i Aabenraa er ved at være fyldt op og de planer der ligger for det er også sat på
stand-by indtil placeringen er afklaret.
Der kommer snart en ny tanksprøjte til Tønder som ligner den nye i Aabenraa, dog er
sædearrangement anderledes
b: Trekantbrand:
Den risikobaserede dimensionering er blevet godkendt og den virker.
Der skal laves nye slukningsaftaler som er undervejs. De bliver aftalt i fællesskab mellem de
friv. Brandværn som det også blev gjort sidst. Der sker ikke de store forandringer.
De frivillige brandværn er overordnet godt tilfreds med de nye forhold.
c: Sønderborg:
De nye udkaldssammensætninger er begyndt at virke hvor der for at sikre korrekt
mandskab bliver tilkaldt flere brandværn til en hændelse.
Der starter en ny afdelingsleder for operativ afdeling 1. marts. Han vil blive kontakt person
for de frivillige brandværn.
Pkt. 5 Indkomne emner:
a: Padborg Friv. Brandværn
Padborg Frivillige Brandværn har meddelt at de ønsker at melde sig ud af SFB. Der er
ingen udestående betalinger og sekretæren meddeler Padborg at de er udmeldt pr. 1.
marts.
b: BF-Medlem
Sekretæren vil begynde at oprette kaptajner ved hvert brandværn. Opfordring til at
benytte link sendes ud før. Alle oplysninger sendes kun via BFmedlem.dk
Pkt. 6 Økonomi – Henrik / Tommy
Indestående ca. 403.000 kr., der er lige købt 25 års medaljer og ordensbånd, både 25 år og
40 år. De vil kunne sælges for 125 kr.
Pkt. 7 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4
a. Næstformand (Jens Erik Lind)
b. Kasserer (Tommy Riisgaard)
c. Sekretær (Kim Hansen)
Alle blev genvalgt.
Pkt. 8 Årets møderække
a. BF landsrådsmøde d. 25 + 26. maj i Vingsted
Vi har 30 pladser i alt til bestyrelsen og medlemmer, infobrev sendes ud til samtlige
brandværn.

b. Brandværnsmarch – Tønder friv. Brandværn, dato er lørdag d. 1. juni.
Invitation udsendes snarest, tilgår fra Tønder Friv. Brandværn.
c. Stævnet d. 21. september i Agerskov Friv. Brandværn
Planlægningsmøde aftales med Agerskov.
e. Bestyrelsesmøder
Onsdag d. 24. april 2019, mødet afholdes i Ullerup kl. 18.00
Lørdag 21. september forud for stævnet i Agerskov, kl. 08.00
Onsdag d. 6. november 2019, mødet afholdes i Tyrstrup kl. 18.00
Onsdag d. 26. februar 2020, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 (med gæster)
Pkt. 9 Eventuelt – Ordet er frit
27. april er der veteranbiltræf på museet i Kjellerup. Mail udsendes til alle brandværn.

