Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Til Bestyrelsen for Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og særligt indbudte gæster: Nels Thorsgaard, Kjeld
Theilgaard, Kaj Jørgensen, John Jannsen, Arne Christensen, Henrik Stage /BF, Marianne Kjær/BF, Peter Staunstrup
/Tønder Kommune
Dagsorden for 1. bestyrelsesmøde torsdag d. 28.2.2013 kl. 18.00 på Skodborg Brandstation
Frokost herefter møde med følgende dagsorden:
Fremmøde: Henrik Sohl(formand), Tommy Riisgaard(kasserer, Hellevad), Jens E. Lind(Tyrstrup), Bjarke
Skipper(Skodborg), Kim Hansen(sekretær), Arne Christensen, Nels Thorsgaard, Marianne Kjær/BF, Henrik Stage /BF,
Peter Staunstrup /Tønder Kommune, John Jannsen
Afbud: Hans Jørgen Matthiesen(Broager), Ernst-Dieter Bohlbro(Hørup), Peter Petersen(Bredebro), Poul Erik
Henriksen(Tønder), Erwin Holt(Tønder)
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt
Pkt. 2 Beredskabsforbundet – Konsulent Henrik Stage – Hvad kan vi gøre for Jer?
Der er i den nye aftale afsat 2 mio. kr. pr. år til hvervning og fastholdelse. HS er p.t. tilknyttet SFB som
specialkonsulent til dette. De 2 konsulenter har udarbejdet en brochure omkring erfaringerne omkring
fastholdelse af mandskabet. Der er stadig T-shirts med logo på lager og der er ved at blive lavet caps med 5
min. logoet.
Der er stadigvæk penge til at lave nye hvervekampagner, måske på en anden måde.. Her er det måske også
muligt at ”friste” med et godkendt 12 timers førstehjælpekursus til alle eller dele af medarbejderne i en
virksomhed hvis man kan lave en aftale om at nogle af medarbejderne kan få lov til at køre til brand i
arbejdstiden. Formanden kom også med tanker om at nye kampagner måske kan være rettet mod arbejdsgiverne
med oplysning om hvad en brandmand er og hvad han kan, måske også som generel oplysning for befolkningen.
John Jannsen kunne fortælle at der i Schleswig-Holstein gives en markering til virksomheder der støtter med
mandskab eller anden hjælp.
Tilskuddet til SFB er steget fra 50.000 kr. til 70.000 kr. årligt og stiger til 90.000 kr. næste år.
Samarbejdet mellem BF og SFB skal stadig udbygges og være til gavn for begge parter. Der ligger en
samarbejdsaftale fra 2008, som måske trænger til at blive revideret. Arne Christensen var med til at lave denne
aftale og er stadig vores repræsentant i BF. Arne mente måske tiden var inde til at vælge et medlem af
bestyrelsen der deltager i landsledelsen ved BF.
I forbindelse med det nye beredskabsforlig skal der snart vælges en repræsentant hvis vi vil have en mulighed for
at være med. Det er på højeste politiske plan der skal påvirkes hvis det skal lykkes.
Pkt. 3 Siden sidst
a. Tak til Arbejdsgrupperne og dem der bare gør en forskel, når de tager ud og repræsenterer SFB
Formanden takkede alle, men specielt Arne Christensen for sit arbejde i landsledelsen indtil nu og John
Jannsen for sit arbejde i Tyskland.
b. Velkommen til de nye i bestyrelsen… /Henrik
Jens E. Lind(Tyrstrup), Bjarke Skipper(Skodborg), Poul Erik Henriksen(Tønder), Erwin Holt(Tønder) og
stort tak til Peter Petersen(Bredebro) og Uffe Jensen(Fjelstrup) for deres indsats i bestyrelsen
c. Bordet rundt
Aabenraa: Den nye beredskabschef har været på besøg ved brandværnene. Han virker til at være positiv
over for vores system og havde også nogle ideer til fremtiden.
Sønderborg: Der har været miljøtilsyn på alle brandstationer, herefter er det kun tilladt at skylle bilerne
over med rent vand hvis ikke der er en godkendt olieudskiller. Der skal også være spildbakker under alle
dunke med væske i garagen. Røgdykkermasker må kun rengøres centralt da rensevæsken er meget farlig at
bruge.
Haderslev-Kolding-Vejen: Der er kommet ny kaptajn i Rødding og Jels. Der er kommet ny tankbil i Tyrstrup
og Lunderskov, Skodborg og Jels skal have deres udskiftet. Vejen:Der skal indkøbes nye
røgdykkerapparater da de nuværende begynder at blive for dyre at vedligeholde. Det undersøges hvilken
type der skal indkøbes.
Pkt. 4 Beredskabsforbundet – Marianne Kjær – siden sidst – og udpegning af repræsentant fra SFB

Der er mange opgaver for regionerne i forbindelse med strukturændringerne i BF ledelsen.
Der er stor forskel på hvordan kommunerne anvender de frivillige i beredskabet.
Det postomdelte blad ”Beredskab” nyhedsbrevet på internettet ”Frivillig” er infosteder for os, her bliver der
berettet om hvad der er aktuelt i BF. Desuden er forbundet både på internettet og på facebook. Der er udviklet
en app der skal bruges til at indrapportere hvad de frivillige laver og hvor mange timer der bruges. Det kan
følges på de lukkede sider på internettet. MK omtalte også forebyggelseskurset som er gratis for alle. D. 4. maj i
Frøslev er der kursus for kredsledere, d. 21. juni er der BF dag i Kolding, her er det også muligt vi kan deltage
med en stand.
Der kommer løbende flere oplysninger vedr. brand-førstehjælp-logistik vagter til DGI landstævnet i Esbjerg i
beg. af juli. Tilmelding i løbet af april.
Pkt. 5 John Jannsen – Internationaler Sternfahrt in Sonderborg 2017
Sternfahrt er et møde i Europa med faglige og sociale indlæg som afholdes hvert 2. år. Der er ved at blive
udarbejdet materiale til endelig ansøgning om at få Sternfahrt til Sønderborg i 2017. Det skal være på
ringridderpladsen i Sønderborg. Der er allerede knyttet kontakter og fundet midler til samarbejdet. Der er
afsendt en foreløbig ansøgning og IFSO bestyrelsen (isfo.at) er positivt stemt over at komme til Danmark i 2017.
Det afgøres ved dette års Sternfahrt i d. 23. – 26. maj i Kärnten (Østrig). I 2015 skal det være i Schweiz (udenfor
Zürich)
Pkt. 6 Peter Staunstrup Projektmedarbejder Tønder Kommune - www.112interreg.eu
Beredskab uden grænser er et samarbejde mellem Tønder, Aabenraa og Sønderborg i Danmark og de
tilsvarende amter og kommuner på den Tyske side af grænsen.
I samarbejdet er der udarbejdet 5(6) ”pakker”:
1: Ressourceoversigt på web basis, analyse af responstid i grænseregionen, direkte radioforbindelse på tværs af
grænsen via SINE.
2: Uddannelse og undervisning, oversigt over uddannelsessystemer og indsatskoncept i begge lande, afholdt 5
større grænseoverskridende øvelser og nedsat en fælles øvelsesplanlægningsgruppe.
3: Juridiske og forsikringsmæssige forhold. Det er ingen hindring i samarbejdet.
4: Kortlægning af ansvar mellem Danske og Tyske myndigheder ved større ulykker.
5:Publikationer og formidling. Der er udarbejdet ordbøger med de mest brugte udtryk, både en lommeudgave
og en større til kontorbrug. (ligger på vores hjemmeside). Der er oprettet en hjemmeside der fortæller om
projektet.
6:Rekruttering. Her kortlægges ungdomsbrandværn i regionen for at få et samarbejde. Peter Staunstrup
efterlyste kontaktpersoner til ungdomsbrandværnene på dansk side.
Undersøgelser om merit mellem Danske og Tyske uddannelser. Rekrutteringsaktiviteter der har virket på begge
sider af grænsen bliver samlet for at kunne lære af hinandens gode ideer.
EU finansierer arbejdet med 60%, kommunerne betaler resten, heraf kan halvdelen være som arbejdsindsats.
Projektet løber indtil august 2014 med mulighed for at forlænge det.
Pkt. 7 Museet – Arne Christensen
a. Mødet med politikerne
Der har været møde med Kultur og Fritidsudvalget fra Haderslev Kommune d. 11. februar. De vil give et
driftstilskud på 50.000 kr.
b. Økonomi – Lige nu - +/- på kassen /Henrik
Med tilskuddet fra Haderslev er driften sikret resten af året.
c. Hvad sker der så nu?
Forskellige andre muligheder undersøges inden 1. maj.
Pkt. 8 Hjemmesiden er opgraderet - Frivillige-brandvaern.dk /Kim Hansen
Kaptajner opfordres til at melde ændringer ind så de kan blive rettet på hjemmesiden. Enten via kommunens
repræsentanter eller direkte til sekretær eller formand.
Sternfahrt logo og link tilføjes på hjemmesiden.
Pkt. 9 Økonomi – Henrik / Tommy
Tommy har stadigvæk ikke fået adgang til forbundets bankkonto, der har været problemer med
underskriftsblade. Regnskab forventes revideret i marts.
Prisen for 25 års medaljen blev drøftet, på grund af stigende sølvpriser er indkøbsprisen også gået op og prisen
hæves derfor til 500 kr. pr 1. marts.
Drøftet aftale for afregning af kørsel i forbindelse med opgaver for forbundet. Der er ikke ønske om ændringer.
Tilskud Private / Offentlige
Der er ikke modtaget tilskud fra fonde eller private. Der er modtaget 70.000 kr. fra BF
b. + / _ på kassen siden sidst

Formanden har møde med Sønderjysk Forsikring først i marts.
Pkt. 10 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4
a. Næstformand
Jens E. Lind, Tyrstrup
b. Kasserer – (Forbund og Museum) - pt. Tommy
Tommy fortsætter.
c. Samt udpegning af en sekretær - pt. Kim
Der var ikke andre forslag, så Kim fortsætter.
Pkt. 11 Nedsættelse af arbejdsgruppen til Stævnet i Rinkenæs d. 14. september 2013 /Henrik
a. Formand og/eller kasserer samt sekretær + en fra området hvor stævnet afholdes
Møde aftalt til d. 9. april kl. 19.00 i Rinkenæs, Henrik Sohl og Tommy Riisgaard deltager
Pkt. 12 Årets møderække
a. BF landsrådsmøde d. 15 + 16. juni
Tilmeldingslister udsendes til de enkelte repræsentanter. Vi har 20 pladser
b. Stævnet d. 14. september i Rinkenæs
c. March d. 17. august i Ravsted
d. Bestyrelsesmøder
d. 29.5 i Tyrstrup,
d. 14.9 i Rinkenæs (stævne)
d. 28.11 i Tønder ?????
d. 27.2.14 i Hellevad
Pkt. 13 Eventuelt – Ordet er frit
Henrik og Tommy deltager i BF Region Syddanmark årsmøde d. 2. marts i Esbjerg
D. 15. april er sidste dag for indstilling til Redningsberedskabs prisen – Formanden rundsender reminder til alle
kaptajner.
Formand
Henrik Sohl
Referent Kim Hansen
Forbundssekretær

