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Referat fra Sønderjysk Stævne lørdag d. 12. september 2015 på Christiansfeld Skole. 
 
Kl. 08.00 Hovedbestyrelsesmøde på Christiansfeld Skole,  

Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld 
 

 
Kl. 10.00  Velkomst Delegeretmøde,  
  Kaptajn Jens Erik Lind 

   Fællessang (nr.19) 
Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune bød 
velkommen til Kolding Kommune. Er glad for stævnet i 
Christiansfeld i år som yderligere lyspunkt på Unesco´s 
Verdensarv. Der er i Kolding Kommune 2 friv. Brandværn 
som er på lige fod med de øvrige i kommunen. Kolding går 
ind i det nye beredskabssamarbejde for Trekanten. Der vil 
også være brug for de frivillige brandmænd og brandværn i 
fremtiden. I løser opgaver for samfundet og aktuelt også med 
flygtningestrømmen. 
 
Beredskabschef Søren Ipsen, Kolding Brand og Redning, 
Christiansfeld er bevaringsværdigt bymiljø og derfor laves 
der en beredskabsplan for byen for at bevare den fremover. 
Der er i dag også håndværkets dag her i byen og der er også 
en stand fra BF med bl. a. info om Robust Borger. I denne 
del af kommunen er der 2 friv. Brandværn, Stepping og 
Tyrstrup. Begge yder en afhjælpende indsats, Stepping 
hjælper i Kolding og Tyrstrup har frigørelse i hele kommunen. 
Tror de friv. Brandværn vil bestå fremover, i skal være 
fremsynede og aktive ved forandring. Det er også at huske 
på sine rødder og holde ved traditioner. Det vidner 
fremmødet i dag også om. Ønsker alle et godt stævne. 
 
Forbundsformand Henrik Sohl. Bød gæster og brandmænd 
velkommen med håbet om at alle får en god dag i godt 
selskab. Det er især en glæde at der er mange unge i blandt 
os i dag – sug til jer af stemningen og hør de gode historier. 
 

 Mindeord: Vi mindes de kammerater der ikke er i blandt os mere. 
 Telegram: Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, 

Fredensborg. 
 Fremmøde: Navneopråb af de frivillige brandværn. Ud af 50 var 26 

brandværn mødt med i alt 52 delegerede 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Jens Erik Lind blev foreslået og valgt 
Valg af stemmetællere.  
Forslag om Ole og Nels fra Tyrstrup blev vedtaget. 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden. 
Når det vælges at have frivillige på brandstationerne er det et specielt 
folkefærd der kræver specielle ledelsesformer. De har mange ideer og vil 
gerne hjælpe med alt på alle tider. 
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Det skaber udfordringer for brandkaptajner / holdledere både med det 
operative og ikke mindst det foreningsmæssige og de aktiviteter som 
foreningen har i lokalsamfundet. 
Samfundet ændrer sig og vi skal være med. VI skal ikke bygge læhegn men 
gå frem og være synlige. Det skal være så de nye medlemmer får noget 
med hjem. Vi skal være dynamiske og være med til at udvikle os. 
Der er mange muligheder for at få nye medlemmer i vores samfund, vi skal 
bare være opmærksomme på dem. Tænk også på at der er piger som kan 
optages. 
Det eneste vi kan spare på er tiden, vi skal gøre ting smartere så vi ikke 
slides ned og hurtigt kan komme hjem til familien. 
Der skal være liv i brandstationen og det må gerne være på tværs af 
generationerne. Når brandmænd bliver ældre skal der stadig være en plads 
til dem, der er mange opgaver der skal løses. 
Kort efter sidste stævne kom (daværende) forsvarsminister Nicolai Wammen 
på besøg i Broager – valgt som et praktisk sted. Det var et godt møde som 
gav megen presseomtale. Nu har vi en ny minister og vi må igen prøve at 
gøre opmærksom på os selv. 
 
BF landsmødet var igen i år henlagt til Nyborg. Vi havde igen 20 deltagere 
med herfra. Næste år er det d. 11. og 12. juni i Kolding, og der er igen 20 
pladser til rådighed. Tilmelding til en fra bestyrelsen. 
Forbundet har en plads i BF landsledelsen, det er formanden der deltager. 
 
Brandværnsmuseet er nu solgt og det gav ca. 330.000 kr. i provenu. 
 
På landsplan er der et godt samarbejde og vi har igen deltaget i mange 
møder. 
De varslede statslige besparelser mangler stadig at blive udmøntet og 
måske kommer det igen til debat i forbindelse med finansloven i efteråret.  
 
Tak til Egernsund for en god brandværnsmarch. Rinkenæs har tilbudt at 
arrangere marchen i 2016. 
 
Skal overbringe en hilsen fra den nyvalgte landschef for BF Carsten Iversen 
som netop er blevet udpeget. Han ville rigtig gerne være kommet i dag, men 
kunne desværre ikke presse det ind.  
 
Beretningen blev godkendt 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.  
Overskud:  236,13 kr.  Regnskabet er vedlagt som bilag 1. 
Regnskabet blev godkendt 
 

4. Fastlæggelse af kontingent 
Fortsat 750 kr. pr. år. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen har fremsendt et forslag som blev forelagt af 
forbundsformanden: Vedlagt som Bilag 2 
Det foreslås hermed; at Jysk Brandværnsmuseum i Kjellerup tildeles et 
engangsbeløb på 50.000 kr. til medfinansiering og etablering af et stort telt 
som kan rumme udstillede genstande fra Museet i Gram under forudsætning 
af at Museet i Kjellerup har en aftale med kommunen om forlængelse af 
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deres nuværende lejemål, med minimum 3 år 
 
Debat:  
Arne Christensen:  
Støtter forslaget og glædede sig over at der trods alt stadigvæk er mulighed  
for at se effekter fra Sønderjylland 
Lars Damkjær, Gram: 
Det er en skam at forslaget ikke er udsendt før stævnet. 
Ib Schmidt, Bylderup-Bov: 
Tror alle er lettet over at museet er lukket / flyttet. Når vi giver et beløb nu er 
det så et engangsbeløb eller vil der komme ønsker igen ligesom vi har set 
ved museet før. 
Gregers, Broager: 
Et telt er ikke en permanent løsning, er der nogle planer for en evt. tilbygning 
 
Forslaget blev sat til afstemning: FOR 18 stemmer, IMOD 34 stemmer 
Blanke stemmer 0.  
Forslaget blev forkastet. 
 
 

6. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. 
Formand Henrik Sohl – Broager 
Næstformand Jens Erik Lind – Tyrstrup 
Kasserer Tommy Riisgaard – Hellevad 
Allan Gram – Tyrstrup 
Niels Jørn Nielsen – Ravsted  
Paul Erik Henriksen – Tønder 
Verner Leonhardt – Tønder 
Ernst Dieter Bohlbro – Hørup 
Vakant – Sønderborg Kommune 
Sekretær Kim Hansen – Rinkenæs 
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
Palle Frederiksen – Egen blev genvalgt og Erik Johannsen – Broager blev 
nyvalgt 
Ib Schmidt – Bylderup-Bov blev nyvalgt som suppleant 
 

8. Valg af stedet for næste års stævne.  
Skal afholdes i Aabenraa Kommune – dog har Egen Friv. Brandværn spurgt 
om de må få stævnet d. 17. september 2016. Dette undersøges og meldes 
ud senere. 
 

9. Gæsterne har ordet. 
Karsten Andersen (Landsforeningen for deltidsansatte brandfolk) 
Tak for det gode samarbejde igennem 25 år, dette er min sidste beretning 
som formand. 
Cancer gruppen blandt brandmænd har udleveret en folder for at gøre 
opmærksom på risikoen.  
Der kommer en ny publikation omkring adfærd og hvordan man gør.  
Der kommer måske en landsundersøgelse med målinger. Der har været en 
del polemik omkring deltids og fuldtidsansatte og hvem der skal undersøges.  
 
Redningsberedskabsprisen – der kommer ingen ansøgere så nu har man 
nedsat beløbet da man antager at det er fordi det bare er et job der er blevet 
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udført. 
 
De nye beredskaber: 
bland ikke alt sammen med besparelser og lukninger, få det til at køre inden 
der bliver sagt farvel til gode ressourcer.  
Synes det er en skam der ikke er lavet en aftale om fordeling at statslige 
opgaver. De deltidsansatte vil ikke overtage mere opgaver som gør at vi skal 
belaste vore arbejdsgivere endnu mere. 
Har flere gange anvist en åbenlys besparelse – at stoppe med overflødig 
indsatsledelse og lade brande styre af HL. Der skal så laves nogle 
overregionale ISL som kan tilkaldes ved større hændelser eller behov. 
 
Jarl Vagn Hansen (Beredskabsdirektør, Brand og Redning Sønderjylland) 
Orienterede aktuelt omkring samarbejdet i forbindelse med flygtninge i 
Padborg hvor mange har været indsat. Det viser at det kan betale sig at lave 
store enheder som her har løftet opgaven med indkvartering m.m. 
I Sønderjylland er man i gang med at gøre klar til januar og kigger også på 
ISL. Jeg mener at ISL er kommunens repræsentant på skadestedet og der 
kan han straks tage fat på noget der er gået galt. 
 
Arne Christensen: 
Om redningsberedskabsprisen. Det er vigtigt at søge på det som vi måske 
anser som naturligt. 
Håber der kan komme en anden beslutning vedr. støtte til Jysk 
Brandværnsmuseum. 
 
John Jannsen: 
Kort orientering omkring Sternfahrt 2017. Der er allerede nu forhåndstilmeldt 
500 personer og over 300 oldtimer biler. 
Åbningsceremonien vil foregå ved Sønderborg Slot og derefter en march til 
ringriderpladsen. 
 
HAJ Larsen: 
Som æresmedlem er det rart at se jer en gang årligt. Pas godt på jeres 
struktur og de frivillige brandværn. 
Barak H1 har en udstilling om redningsberedskabet og der er plads til 
effekter der markerer de Sønderjyske frivillige brandværn. 
 
Der er modtaget svar på telegram, alle rejser sig og modtager hilsen fra 
HKH Prins Joachim som Rigsforstander. 

 
Skadechef Kim Heise fra Sønderjysk Forsikring takkede for invitationen og 
takkede os alle for vores værdifulde arbejde på skadestederne.  
Der blev overrakt en check til disse brandværn: 
Bylderup-Bov, Gram og Højer. Det er checks på 10.000 kr.- 25.000 kr. til 
indkøb af sikkerhedsudstyr, støvler, masker, m.m. 
Sønderjysk Forsikring yder gerne en hjælp til de Sønderjyske brandværn så 
de kan bevares, de yder en stor indsats i samfundets tjeneste. 
 
Overrækkelse af Brandværnsforbundets 25 års hæderstegn. 
I år var der 8 brandmænd der fik tildelt tegnet under stævnet. 
 

10. Eventuelt. 
Kristian Jochimsen, Sommersted: 
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Forslag til bestyrelsen om at få beskrevet projektet omkring museumstilskud 
bedre. 
 
Karsten Andersen: 
Vil præcisere at landsforeningens overenskomst ikke dækker opgaver ud 
over det nuværende. Hver enkelt må gerne påtage sig opgaver frivilligt. 
Formand Henrik Sohl afsluttede mødet. 
 

Kl. 12.00          Fællesspisning.   
 
Kl. 13.00          Underholdning ved Alex Bødiker,  
                         Et foredrag der fik latteren til at runge i hallen. 
 
Kl. 14.00          Festmarch.  
                         Mødested: Christiansfeld Skole.   

    Beredskabsforbundets orkester gik foran faner, gæster og brandmænd byen   
    rundt. Marchen sluttede på skolen og der var mulighed for at købe en   
    forfriskning. Mange benyttede lejligheden til at snakke med kammerater fra de 
    andre brandværn.  


