
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 

 

Referat fra Sønderjysk Stævne i Rødekro d. 1. september 2012 

 
Kl. 08.30 Hovedbestyrelsesmøde på Rødekro Brandstation, Trondhjemsvej 4,  

6230 Rødekro.  
 
Kl. 10.00   Delegeretmøde,  
 Velkomst Kaptajn Peter Chr. Petersen 

   Fællessang nr. 16 
  Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune 
  Forbundsformand Henrik Sohl. 
 
 Telegram: Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, 

Fredensborg. 
 Fremmøde: Navneopråb af de frivillige brandværn 54 delegeret mødt. 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Kaptajn Peter Chr. Petersen blev valgt 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden. 

Beretningen blev godkendt. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011. 

Regnskabet blev godkendt 
5. Fastlæggelse af kontingent. Nuværende kontingent er på 500 kr. pr. 

brandværn. Der blev fra salen foreslået en stigning til 1000 kr. som igen 
blev argumenteret værende for stort for de små brandværn. Der foreslås i 
stedet for en stigning til 750 kr. som blev vedtaget. Der kom desuden 
forslag om muligheden for et personligt medlemskab af forbundet. 
Bestyrelsen arbejder videre med dette.  

6. Behandling af indkomne forslag 
a: Vedtægtsændringer (er udsendt til alle brandværn) Fra salen fremkom 
et spørgsmål hvorfor budgetfremlæggelsen ikke mere er en del af 
dagsordenen. Formanden oplyste at det ikke havde været tilfældet de 
sidste 5 år og derfor var det blevet fjernet i det nye forslag til vedtægter. 
Vedtægterne blev godkendt ved håndsoprækning. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 
Genvalg til Palle Frederiksen og Johannes Johannsen, Erik Johannsen 
valgt som suppleant 

8. a: Valg af ny Forbundsformand – Henrik Sohl modtager valg 
Henrik Sohl enstemmigt valgt 
b: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. 
Ernst-Dieter Bohlbro, Hørup, Sønderborg Kommune, Hans Jørgen 
Mathiesen, Broager, Sønderborg Kommune, Tommy Riisgaard, Hellevad, 
Aabenraa Kommune, Uffe Jensen, Fjelstrup, Haderslev Kommune. 
Forbundssekretær Kim Hansen, Rinkenæs. 

9. Valg af stedet for næste års stævne.  
Skal afholdes i Sønderborg Kommune. Afgøres på et kaptajnsmøde i 
oktober. 

10. Gæsterne har ordet. 
Vice Landschef Lennart Olson overbragte en hilsen fra Landschef Per 
Thiesgaard. Han talte bl.a. om frivilligheden og var glad for at vi her i 
Sønderjylland har den ultimative form for frivillige idet vi udfører den 
daglige slukning. Udtalte desuden at Beredskabsforbundet gerne vil 
støtte op omarbejdet med at få flere nye medlemmer. 



Sønderjysk Forsikring vil tage kontakt til formanden for at aftale en mulig 
støtte til forbundet. Der blev overrakt en støtte check til 8 brandværn. 
Carsten Andersen Landsklubben havde 3 stikord om de sønderjyske 
brandværn, engagement, sammenhold og kammeratskab. Han omtalte 
nogen af de ting der er forskellige og de der er ens i vore 2 systemer. 
Omtalte også de mulige besparelser der kommer ud af de undersøgelser 
der er i gang forud for en ny aftale om beredskabet. 
Landsklubben har fået foretræde for udvalget og vil bl. a. drøfte 
problemet hvor en ledig brandmand må sige farvel til brandvæsenet efter 
30 uger da han så ikke længere kan få supplerende dagpenge. Det 
betyder for nogle kommuner store problemer med at have mandskab nok 
til brandslukning. 
En hilsen fra de frivillige brandværn i Hamborg 
En hilsen fra HAJ Larsen som desværre var forhindret i at deltage i 
årsmødet 

11. Overrækkelse af hæderstegn. 
Der var i år 16 modtagere af hæderstegn 

12. Eventuelt. 
Ingen indlæg 

 
Fællessang nr. 4 

 
Kl. 12.00          Fællesspisning.   
 
Kl. 13.00          Foredrag ved Gert Eilrich, kendt fra DR P4 Syd. 
 
Kl. 14.00          Festmarch. Mødested: Rødekro Hallen, Østergade 40B, 6230 Rødekro   
 
Kl. 15.00           Stævnet slutter. 
 


