Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 20. april 2016 kl. 18.00
på Hellevad Brandstation, Skolegade 11, Hellevad, 6230 Rødekro
Fremmøde: Henrik Sohl, Allan Gram, Tommy Riisgaard, Niels Erik Nielsen, Paul Erik Henriksen,
Verner Leonhardt,
Afbud fra: Ernst-Dieter Bohlbro, Jens Erik Lind

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.
Opfordring til sekretæren om at få sendt referater hurtigere ud
Pkt. 2. Siden sidst.
Henrik Sohl:
Fanebærer kursus i Broager gik godt. Vi overvejer at arrangere et eller flere kurser senere,
evt. ved andre brandværn i Sønderjylland. Datoer kan måske komme ud til stævnet.
Henrik deltager i BF-Landsråd i slutningen af april og i bestyrelsesmøde i museet d. 13.
maj.
Kreds Nord – Allan Gram:
Møde i kredsen er udsat pga. Jens Eriks sygdom. Skal muligvis holdes i begyndelsen af
maj.
I Trekant Brand er der p.t. igen igangsat et dialogforum. Der er stadigvæk gang i
opbygning af organisationen og ting tager tid.
Sønderborg – Kim Hansen
Der er blevet arbejdet med den risikobaserede dimensionering. Mange interessenter har
været inde over for at give input, brandkaptajner har været samlet for at drøfte risici og
materieludvalg har været på tur for at se på udstyr til klimaberedskab. Planen skal
godkendes inden sommerferien og gælde fra 1. januar.
Der er ikke lagt op til stationslukninger eller andre nedskæringer hvis politikerne
godkender det lagte budget med en tillægsbevilling.
Der bliver oprettet en fælles vagtcentral for vejvæsen, forsyning, brand og redning og
muligvis også hjemmeplejen.
Brand og Redning Sønderjylland: Tommy Riisgaard, Niels Erik Nielsen og Paul Erik
Henriksen:
Der er blevet begyndt på den risikobaserede dimensionering. Der blev afholdt et stort
møde hvor mange interessenter var indbudt og der kom en god dialog. Dden skal gælde
fra d. 1. januar 2017

Pkt. 3. Orientering
Sternfahrt 2017. Der begynder at komme gang i forberedelserne. Præsidiet kommer på
besøg i Kristi Himmelfart ferien og skal besigtige området.
Vi blev enige om at få fremstillet 150 stk. T-shirt med Sternfahrt logo i farve på en 180 gr.
T-shirt. Vi vil kunne sælge dem til en pris af 100 kr. pr. stk. Der bliver også lavet 100 stk.
Poloshirt med samme logo
Pkt. 4. Hvervning.
Der kører en ny kampagne på ”Bliv brandmandnu.dk”
Det er en god ide at skabe en god relation til de emner man har ”i kikkerten” og invitere
dem personligt ned på brandstationen.
Vi bør også tænke på vores arbejdsgivere og ikke køre flere til brand som nødvendigt.
Vi talte om ”mesterpleje” hvor måske beredskabschefen og / eller borgmesteren mødes
med eller i det mindste sender et brev med tak og motiverer arbejdsgiveren til stadig at
frigive mandskab til brandslukning. Der kan måske også laves et diplom til arbejdsgivere
som afgiver mandskab til brandslukning.
Pkt. 5. Økonomi.
Der er omkring 430.000 kr. på bankkontoen lige nu.
Pkt. 6. BF landsråd
Liste med tilmeldinger gennemgået, der er 20 delegeret + 10 fra bestyrelsen. Der kommer
i år en elektronisk tilmelding som alle skal benytte.
Pkt. 7. Evt.
Status på Hjertestarterordningen. Der har været 2 orienteringsmøder med mange
tilhørere. Der bliver i øjeblikket kørt forsøg med den App der skal bruges til alarmering.
Når den er godkendt bliver ordningen startet op. Interesserede kan skrive til Henrik
Schakow på mail: schakow@pc.dk eller se mere på www.lhf-hjerte.dk
Verner Leonhardt fortalte om en tur til Berlinfor at fortælle om hvordan kæderedning
bruges i Danmark og samtidig demonstrere det for ca. 150 brandfolk og forskere.

