
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 

 

 

Bestyrelsen 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 29. maj 2013 kl. 18.00  

på Tyrstrup Brandstation, Industrivej 1, 6070 Christiansfeld 

 

Fremmøde:  

Henrik Sohl, Paul Erik Henriksen, Jens Erik Lind, Kim Hansen, Tommy Riisgaard (fra kl. 20.30),  

Afbud:   

Hans Jørgen Matthiesen, Ernst Dieter, Erwin Holt, Bjarke Skipper 

 

Pkt. 1.   Godkendelse og underskrift af sidste referat. 

Referat fra mødet d. 28.02.2013 godkendt. 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. 

Når referat er skrevet sendes det til bestyrelsesmedlemmerne for kommentar og lægges 

derefter på forbundets hjemmeside. Sekretæren sender link til hjemmesiden ud til alle 

kaptajner og kommunens repræsentanter sender referat til deres brandværn. 

 

Hans Jørgen Matthiesen fra Broager har meddelt, at han pga. sine arbejdstider ønsker 

at stoppe som medlem af bestyrelsen. Formanden har afleveret en gave som tak for 

indsatsen., Der er også afleveret en gave til Peter Petersen fra Bredebro. 

Der skal vælges en ny repræsentant fra Sønderborg Kommune, Kim Hansen vil 

forelægge dette til et kaptajnsmøde d. 20.6. 

 

Pkt. 2.   Siden sidst. 

 Kolding Kommune: Vejen Kommune: Haderslev Kommune: 

Der har i Kreds Nord været afhold nogle møder omkring kontrakter og hvordan 

Kolding / Vejen har lavet det idet Haderslev skal have lavet nye kontrakter. Omkring 

stævneafvikling har man talt om at afvikle dette på BRSSJ i forbindelse med deres åbent 

hus arrangement. Det kan evt. også afvikles på BRSTS. Bjarke Skipper har orienteret i 

kredsens om arbejdstilsynets indsats i forbindelse med risikoen for kræft blandt 

brandfolk. Vi undersøger om han vil holde samme orientering i de øvrige kommuner. 

  

 Aabenraa Kommune:  

Der mangler en repræsentant fra kommunen. Frøslev har opsagt sin kontrakt med 

Aabenraa Kommune pr. 31. 5. 2013. Der har været rejsegilde på den nye brandstation i 

Padborg d. 29.5.2013.  

  

 Tønder Kommune:  

De 3 små brandstationer i kommunen har hver fået et ekstra køretøj til 

mandskabstransport i stedet for at køre i privatbiler. 

Der var 20 års jubilæum i samarbejdet med Aventoft friv. Brandværn (Tyskland)fredag 

d.24. maj. Der er et godt samarbejde med brandværnene på den tyske side og nogen 



steder er det et tysk brandværn der kører til adressen i Danmark og slukker da de er 

hurtigere fremme. Der er et godt samarbejde gennem Interreg. 

Der er lavet en brochure om arbejdsmiljø og hvordan man kan være klar til besøg af 

arbejdstilsynet. Evt. rundsendes??? 

  

 Sønderborg Kommune:  

Der skal vælges et nyt medlem i stedet for Hans Jørgen på kaptajnsmødet d. 20. juni. 

Der er arrangeret en obligatorisk aften for holdledere (i alt 4 aftener) med orientering 

omkring indsats ved biler med brint og el som drivmiddel samt omkring solpaneler. 

Der er kommet tilbud om 4 glatførekurser for stor vogns chauffører. 

Ved dette års møde i Østrig blev det besluttet at den internationale Sternfahrt skal 

arrangeres i Sønderborg i år 2017. 

  

Pkt. 3.   Stævne 2013. 

  Stævne afholdes i Rinkenæs d. 14. september 2013. 

  Stævnevejledning er under revision i denne forbindelse 

Dagsorden er klar og udsendes i midten af juni i brev og på e-mail. I begyndelsen af 

august via mail inkl. forslag til generalforsamling 

   

Pkt. 4.   Hvervning. 

  Der er stadig penge til hvervning. Vi bestiller nye bannere for dem der blevet slidt op. 

Der opfordres til at hænge dem op hvor mange mennesker færdes rundt om i 

kommunerne. 

Hvis der er et brandværn der mangler hverve materiale kan de kontakte 

beredskabsforbundet. Falck har haft succes med at hverve nye medlemmer blandt 

skolelærere. 

 

Pkt. 5.   Økonomi. 

  Indtil nu har ca. 38 brandværn og orkestre betalt kontingent. 

 

Pkt. 6.   Museum 

Der er modtaget 25.000 kr. fra Haderslev Kommune + dækning af forsikringer ca. 

20.000 kr. 

Formanden og Nels Thorsgaard har haft et møde med Pia B. Mathiesen fra Universe 

om mulig anvendelse af effekter. Formanden har søgt om puljemidler til at undersøge 

”Flytning til Universe”. Desuden er Museum Sønderjylland ansøgt om hjælp til at få 

katalogiseret de effekter der er bevaringsværdige. 

 

Pkt. 7. Holdleder seminar i Tinglev – Tommy og Kim orienterer 

Der er ved at blive lavet en ny holdleder uddannelse som skal virke fra 1. januar 2014. 

Der har vi fået plads i referencegruppen hvor der også sidder både beredskabschefer 

og medarbejdere fra de store kommuner samt fra Beredskabsstyrelsen og skolen. Vi 

opfordrer til at give input om hvad der var godt og hvad der manglede på det 

holdlederkursus der er gennemført indtil nu. Der kommer formodentlig et spørgeskema 

ud. 

 

Pkt. 8.   Evt. 

 Formanden har deltaget i 75 års jubilæum ved BRS d. 1. maj. 

 Tommy og Dieter deltog ved 20 års jubilæum i Tønder / Aventoft. 

Det forsøges stadigvæk at få indflydelse i arbejdsgruppen omkring det nye 

beredskabsforlig. 

Bestyrelsesmødet d. 28. november flyttes til d. 27. november, stadigvæk på Tønder 

Brandstation. 



Aftalt at undersøge om Peter Staunstrup (Interreg kontoret) kan arrangere et besøg på 

brandskolen og den fælles alarmcentral i Harrislee enten d. 4. september eller d. 19. 

september begge dage omkring k. 14.00 (Kim) 

 

Note til bestyrelsesmedlemmerne: Husk at sende afbud, enten til formanden eller sekretæren i god 

tid af hensyn til madbestillingen. 

  

Referent: 

Kim Hansen 

 


