Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Bestyrelsen
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november 2014 kl. 18.00
på Ravsted Brandstation, Ravsted Skolegade 14G, Ravsted, 6372 Bylderup Bov
Fremmøde: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Tommy Riisgaard, Paul Erik Henriksen, Erwin Holt, Niels
Jørn Nielsen, Ernst - Dieter Bohlbro, Allan Gram, Kim Hansen
Afbud: Ingen
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.
Tønder Kommune:
25 tilmeldt grundkursus, det er afsluttet, funktionsuddannelse Indsats begynder til foråret.
Der er opbygget trailer til elementær brand øvelser og 2 til supplering af materiel som kan
køres ud et brandværn der har brug for luft – slanger – andet materiel.
Der skalbygges en ny brandstation til brandværnet i Visby og Øster Højst har fået et nyt
køretøj.
En del virksomheder har meddelt at de ikke kan afse brandmænd til udrykninger i
arbejdstiden. Der vil derfor blive taget kontakt til handelsstands og håndværkerforeninger
hvor Tønders borgmester vil være med som foredragsholder. Der kan muligvis hentes
midler i BF puljen
Aabenraa Kommune:
Der er 9 deltagere på funktionsuddannelse Indsats og 8 på grunduddannelse Indsats til
næste år.
Bylderup Bov har fået et nyt køretøj og Kliplev har fået deres repareret.
I Aabenraa afventer man også udfaldet af drøftelser om sammenlægning eller samarbejde.
Sønderborg Kommune:
Også her er strukturreformen et stort emne.
Der er 12 deltagere på funktionsuddannelse Indsats som afsluttes d. 14. december. 18 er
tilmeldt grundkursus Indsats som begynder i januar 2015.
Haderslev / Kolding / Vejen Kommune (Kreds Nord):
Allan Gram fra Tyrstrup har afløst Bjarke Skipper i bestyrelsen.
Aller friv. Brandværn lukker 1. februar 2015. De har selv truffet beslutningen om
lukningen og 5 medlemmer fortsætter i Tyrstrup og yderligere 2 overvejer.
Brandværnene i Kreds Nord kommer ind i sammenlægningen i trekantområdet med Vejen,
Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle. Intet er besluttet endnu, med der går mange
rygter i den forbindelse. Det er dog meddelt at der ikke skal lukkes brandstationer p.t.
Falck i Vamdrup og Tyrstrup forsøger at komme med i brandkadet samarbejdet. Der er
sendt ansøgning om midler

Pkt. 3. Stævne 2015.
Stævne afholdes i Christiansfeld (Tyrstrup friv. Brandværn) lørdag d. 12. september
Jens Erik sender dato for planlægningsmøde senere. Der er en udfordring vedr. marchen da
hallen ligger i industriområdet og en marchtur vil være ca. 4. km.
Pkt. 4. Orientering
Brandværnsmarch 15. august 2015 i Egernsund
Henrik og Tommy tager et møde med Egernsund
Strukturudvalg / samordnet Sønderjysk beredskab
Der har været et par møder hvor formanden har deltaget for forbundet, de forskellige
muligheder omkring sammenlægning eller samarbejde blev drøftet. Der er blandt
borgmestre og beredskabschefer ønske om et samarbejde mellem kommunernes
beredskaber.
Formanden mener det vil være godt hvis vi sender et brev ind i høringen om vores
holdninger og meninger. Formanden har lavet et udkast som blev kommenteret inden det
sendes.
Adresse / medlemslister Beredskabsforbundet
Mandskabslisten som ligger ved BF er ikke opdateret. Vi har flere gange udsendt
medlemslister for at få dem rettet til. Der er ikke kommet mange retur. Vi vil igen opfordre
til at listerne bliver udfyldt. Det er vigtigt vi har tal på hvor mange medlemmer vi har bag os
når vi snakker med BF ligesom det er de lister der bliver sendt bladet ”Beredskab”. Der
ligger nogle lister ved Kim som ikke er kommet videre.
Pkt. 5. Hvervning.
Der er stadigvæk midler til hvervning i puljen, ansøgning til Torben JensenPkt. 6. Økonomi.
Der er brugt mange penge på 25 års medaljer i forventning om at der igen i år var mange
modtagere, det har så ikke været tilfældet. Der er også indkøbt medaljer til
brandværnsmarchen. Vi klarer os nok igennem.
Der er lidt problemer med at få adgang til netbanken ved Sydbank pga. ændring af
certifikat.
Pkt. 7. Afvikling af brandværnsmuseum i Gram / Jysk Brandværnsmuseum
Formanden og Søren Frehr Sørensen har deltaget i bestyrelsesmøde i Silkeborg. Der er
planlagt 4 best. møder pr. år.
Museet i Gram er planlagt til at være tømt d. 15.12.2014. Der mangler en aftager til
bødkerværkstedet. Der kom forslag om kontakt til Hjemstavnsgården i Sdr. Hygum.
Formanden har haft et møde med Jørgen Madsen fra Haderslev Kommune omkring
tilbageskødning af bygningerne.
Overtagelsen er aftalt til d. 15. 12.2014, forsikring m.m. er opsagt. I skøde er aftalt at der
skal udbetales 350.000 kr. til forbundet i forbindelse med tilbageskødningen.
Er der nogen af effekterne der er afhentet som brandværnene vil have retur på museet igen
er det ikke noget problem, bare tag fat på formanden.
Pkt. 8. Bestyrelsen besøger kaptajnsmøder i de fire kommunekredse i løbet af foråret 2015
Vi vil forsøge at lave et dialogmøde med kaptajner i de enkelte kommuner for at fortælle
om vores forbund. Formanden / næstformanden tager rundt. Bestyrelsesmedlemmerne
melder datoer ind.

Pkt. 9. Evt.
Drescode: på opgave for forbundet enten G1 eller arbejdsuniform – det afhænger af
opgaven. Til best. møder uden gæster er påklædning fri.
Mødedatoer til næste år gerne på onsdage.
Referent:
Kim Hansen
Forbundssekretær

