
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00  

på Tønder Brandstation, Jernbanegade 28, 6270 Tønder 

 

Fremmøde: Bestyrelsen, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 

Samt Jarl Vagn Hansen (beredskabsdirektør), Marianne Kjær (regionsleder), Kristian Baggesgaard 

(viceregionsleder) samt Torben Jensen (konsulent) 

 

Afbud: ingen 

 

Dagsorden: 

 

1: 

Dialog og drøftelser omkring fremtidens: "Beredskab Sønderjylland" 

Jarl Vagn Hansen ridsede forløbet fra efteråret 2014 og frem til nu op.   

Status pr. d. 19. maj: der er lavetopgørelse over aktiver og passiver som ca. følger 

indbyggertallet. Der er aktiver for omkring 100m ill. Kr. 

Der skal laves en model for betaling fra hver kommune, som måske bliver opdelt efter 

indbyggertal i hver kommune. 

Alle spørgsmål omkring økonomi og HR (for de fastansatte) skal være klar d. 29. maj. 

Der er udskrevet en konkurrence om navn på det nye selskab med svar inden d. 11. juni hvor 

bestyrelsen vælger vinderen. 

Der er lavet et udbud med kriterier om hvor placeringen af selskabet kan være. Det er udsendt til 

de 4 kommunaldirektører som skal svare inden d. 26. maj og det forelægges bestyrelsen d. 11. 

juni til beslutning. 

d. 3. juni mødes kommunaldirektørerne og Jarl Vagn Hansen omkring selskabet. 

Senere er der personalemøde for alle fastansatte 

Om aftenen er der kaptajnsmøde for alle brandværn, Falck stationer og deltidsansatte i 

Sønderborg.  

d. 11. juni afholdes der bestyrelsesmøde hvor især økonomi og placering af det nye selskab skal 

besluttes. 

Dette fremsendes til behandling og beslutning i økonomiudvalg og byråd i de 4 kommuner. Skal 

være besluttet inden udgangen af juni for at tidsplanen kan holde. 

Efter sommerferien går den praktiske løsning med samling af de 4 kommuners beredskaber 

videre. 

 

2: 

Hvervning og muligheder (Marianne) 

Punktet udgår 

 

3: 

Robust borger i Sønderjylland (Marianne) 

Der blev talt om gode / dårlige rygter vedr. Robust Borger kursus. Bestyrelsen blev opfordret til 

at tage et kursus. Torben Jensen tilbyder sig som underviser. 

  

 

 

 



 

4: 

Eventuelt 

Drøftelse af repræsentant fra Haderslev i bestyrelsen, vi er enige om at der må komme en 

henvendelse via gruppen i kreds Nord (Haderslev – Kolding - Vejen) 

      

 

Referent: 

 

Kim Hansen 

Forbundssekretær  


