Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november 2013 kl. 18.00
på Tønder Brandstation, Jernbanegade 28, 6270 Tønder
Fremmøde: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Bjarke Skipper, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen,
Paul Erik Henriksen, Erwin Holt, Kim Hansen
Afbud: Ernst-Dieter Bohlbro
Velkomst til Niels Jørn Nielsen fra Ravsted som repræsenterer brandværnene fra Aabenraa
Kommune i bestyrelsen.
De øvrige medlemmer præsenterede sig ganske kort.
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.
Vedtægter efterses m.h.t. underskrift af protokol / referater.
Pkt. 2. Siden sidst.
Tønder Kommune:
Beredskabsordfører for socialdemokraterne Annette Lind har besøgt Tønder for at blive
orienteret om de frivillige brandværn i Sønderjylland. På mødet deltog Borgmester
Laurids Rudebæk, Beredskabschef Jacob Christensen, Beredskabsinspektør Kenneth
Achner, kommunalpolitikker Frede Jensen, Leif Christiansen Falck samt Brandkaptajn
Paul Erik Henriksen fra de frivillige Brandværn og fra Interreg kontoret Peter Staunstrup
og Sebastian Annewanter der orienterede om deres områder, samarbejde hen over
grænsen.
Mødet fortsatte på Løgumkloster Brandstation, hvor der også deltog Brandkaptajn Brian
Severin, Agerskov, Brandkaptajn Bent Paulsen, Løgumkloster og Brandkaptajn Claus
Zeuten, Toftlund.
Her fik Annette deres syn på hvordan de frivillige brandværn fungerer i Sønderjylland. Det
var et meget positivt møde vi havde med Annette og vi da håber hun har fået noget ud af at
mødes med os som hun kan tage med til det næste møde i strukturudvalget.
Der er afviklet en stor Interreg øvelse med 120 deltagere på Brd. Hartmann i Tønder. Der
var både brandmænd fra Danmark og Tyskland, herunder også et specielt korps af
frivillige fra Husum / Leck med speciale i kemikalieindsats. Under øvelsen blev nogle
medlemmer fra Tønder også iklædt kemikaliedragter sammen med de tyske styrker.
Øvelsen viste igen, at der er forskel på den måde vi arbejder på begge sider af grænsen.
Arbejdstilsynets besøg forløb uden store problemer efter det var forberedt i omkring 3
måneder.
Aabenraa Kommune:
Også besøg af arbejdstilsynet uden store problemer.
Den nye brandstation i Padborg blev indviet d. 22. november og flytningen er godt i gang.
Stigen i Aabenraa er defekt og der er lånt en erstatning indtil den nye leveres i foråret
2014.
Der er et godt samarbejde mellem brandværn og beredskabschef som har været god til at
få budget til at holde.

Sønderborg Kommune:
Der er ved at blive indkøbt ekstra branddragter som skal bestilles og leveres af
servicevagten når der har været en brand eller øvelse hvor branddragten er blevet beskidt.
Vores brandskole er ved at være klar, der kan øves i brandhus, overtændingscontainer,
med frigørelse og kæderedning.
De 3 brandværn Gråsten – Egernsund – Rinkenæs arbejder sammen med forvaltningen og
Byg med planerne om en ny fælles brandstation, oplæg skal afleveres til byrådet i marts
2014.
Haderslev / Kolding / Vejen Kommune:
Vejen:
Efter besøg af arbejdstilsyn er der kommet 10 ekstra dragter og 25 kompositflasker på hver
station. Der holdes flere fælles øvelser med de 3 friv. Brandværn og der er bedre
samarbejde både internt og med kommunen.
Der kommer ny tankvogn til både Jels og Skodborg i 2014.
Kolding:
Her kommer også ekstra dragter på alle stationer. Der er kommet håndsæbe og
papirdispenser for at kunne vaske hænder under og efter en indsats.
Tyrstrup og Lunderskov har fået en ny tankvogn. Tyrstrup er kemikalieberedskab som skal
dække hele kommunen bl. a. med rensepunkt.
Haderslev:
Der er nye køretøjer undervejs som følge af nye aftaler om brandslukning. Der er lidt
udfordringer omkring bygninger og materiel.
Beredskabsforbundet Region Sydjylland:
Regionen har 50 års jubilæum næste år. Der kommer en invitation til markering af dette.
Forbundet har travlt med forebyggelseskurser og der kommer et udvidet kursus næste år.
Modtagne invitationer:
Julemøde i Beredskabsforbundet 7. december
Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke d. 8. januar 2014.
Pkt. 3. Stævne 2014.
Stævne afholdes i Agerskov lørdag d. 13. september
Vi beslutter at fastholde datoen trods BF møde i Ringkøbing samme weekend.
Stævnevejledning gennemgået og tilrettet. Sendes til Agerskov med forslag om møde i
januar.
Pkt. 4. Orientering
Brandværnsmarch 2014
Afholdes af Bylderup-Bov d. 16. august. Opfordring fra Ravsted og Bylderup-Bov om
allerede nu at annoncere efter et brandværn til at afholde marchen 2015. Det sættes på
hjemmesiden og der sendes info til Tyskland om datoen i 2014.
Holdlederuddannelse (Tommy og Kim)
Arbejdet med at modernisere HL udd. er afsluttet og den skal træde i kraft i januar 2014.
Der sker en del ændringer i stoffet, men den er stadigvæk på 5 uger. Der er ikke
voksenpædagogisk grundkursus med mere.
Strukturudvalg (Henrik)
Referencegruppen afholder møde d. 13. december, 25. marts og d. 11. april. Henrik
deltager.
Adresse / medlemslister Beredskabsforbundet (Kim)

Medarbejder i Beredskabsforbundet er ved at gennemgå alle ændringerne der er kommet fra
nogle brandværn. Det tager lang tid. Derfor kan der også gå nogen tid før bladomdelingen
(Beredskab) er på plads. På sigt er ønsker BF kontoret at brandværnene får en on-line
mulighed for at indtaste ændringer direkte. Vi blev enige om at udsende medlemslisterne
igen med kontingentopkrævningen i foråret. Og så opfordre til at indsende ændringer igen.
Pkt. 5. Hvervning.
Der er udsendt lister til indberetning af antal nye medlemmer mm. i 2013. Der er kommet
nye banner, ligger ved Tommy. Der er stadigvæk penge i puljen til nye tiltag omkring
hvervning af nye medlemmer. Bare kontakt dit medlem af bestyrelsen for, at høre mere.
Pkt. 6. Økonomi.
Der er ca. 25.000 kr. på forbundets konto. Arbejdsgiver ansvars forsikringen koster ca.
8.000 kr. pr. år. Vi forsøger at få en aftale om mindre præmie.
Pkt. 7. Museum
Der tegnes en ny forsikring som er ca. 10.000 kr. billigere end den nuværende.
Der er ikke en løsning på museets fremtid.
Pkt. 8. Evt.
Spørgsmål omkring betaling ved aftenfesten til årsmødet i Nyborg afklares inden næste
årsmøde d. 21. og 22. juni 2014.
Drøftet forslag til hvordan vi kan gøre os mere synlige ved vore medlemmer
Vi skal have udarbejdet retningslinjer for gaver til de arrangementer forbundet er inviteret
til – evt. til næste møde.

Referent Kim Hansen
Forbundssekretær.

