Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra Sønderjysk Stævne. Lørdag d. 9. september 2017 på Hellevad Skole
PROGRAM:
Kl. 08.00

Hovedbestyrelsesmøde på Hellevad Brandstation, Skolegade 11, Hellevad.

Kl. 10.00

Delegeretmøde starter med deltagernes faner ført ind i forvejen.
Velkomst ved brandkaptajn Tommy Riisgaard
Fællessang (nr.19)
Velkomst ved formand for beredskabskommissionen Borgmester H.P.Geil
Han omtalte de første 2 år med den nye struktur. Kommissionen har været
rundt på alle brandstationer. Det har været meget interessant og værd at
anbefale.
De store udfordringer er at skaffe nye medlemmer og her hjælper det at der
heldigvis er begyndt at komme piger med i brandværnene.
Til sidst en opfordring til alle: Mød op til alle hændelser hvor der sker noget.
Beredskabsdirektør Jarl V. Hansen
Tak for invitationen.
Der er i Sønderjylland et meget tætmasket net af brandstationer. Heldigvis er
der stor opbakning til den form for beredskab med frivillige brandmænd.
Det har været en hård tid med strukturændringer. Der er i Sønderjylland et
samarbejde og det Sønderjyske Brandværnsforbund har stadig en
berettigelse som høringspartner. Der er dog måske brug for en forandring
men den skal komme indefra.
Forbundsformand Henrik Sohl.
Velkommen til årets stævne her i Hellevad og tak til Hellevad for at arrangere
stævnet.
Jeg håber dagen bruges til at tale sammen på tværs af brandværn. Tal om
det der virker når der skal hverves nye medlemmer. Brug de gode historier
og del jeres erfaringer.
Telegram Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden,
Fredensborg.
Fremmøde:
Navneopråb af de frivillige brandværn, 27 ud af 49 brandværn repræsenteret
med 48 delegerede.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Tommy Riisgaard blev valgt som dirigent og som stemmetæller blev Jan
Freitag og Michael Krog valgt.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden
Endnu et år er gået.
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Det er vigtigt at skaffe nye medlemmer ti len forening der skal virke 24
timer i døgnet, 365 dage om året. Udbred historien om det gode
kammeratskab og det gode sammenhold.
Kør bilerne ud på gaden, lad folk se bilerne. Lås brandstationen op og
byd indenfor.
Jeg håber på et endnu bedre samarbejde om de mange brandmænd som
Beredskabsstyrelsen uddanner hvert år, det er synd at mange ikke bruger
deres uddannelse bagefter.
Husk at Blivbrandmandnu.dk stadig kan hjælpe med hvervning og de har
også lidt midler, bare tag fat på en af os i bestyrelsen så skal vi nok
hjælpe.
Brandværnsmuseet ligger nu i Kjellerup. Der er påbegyndt en foryngelse i
bestyrelsen så museet også i fremtiden kan drives på samme gode måde.
100 året for genforeningen i 2020 er stadig et tema. Der pågår et arbejde
med at planlægge fejringen og vi er en del af dette, men hvordan vi
direkte bliver involveret ved vi ikke endnu.
Sternfahrt i Sønderborg blev en stor succes med godt vejr, mange
internationale gæster gav også mange samtaler på kryds og tværs an
landegrænser.
I 2018 holder Beredskabsforbundet stævne i Sønderborg d. 2. weekend i
september. Vi opfordrer til at lave et eller flere hold som vil deltage i
konkurrencerne.
Ved Beredskabsforbundets landsråd i juni har forbundet 20 pladser. Jeg
vil opfordre jer til at deltage og gerne med nogle af de mange nye
brandmænd vi har fået ind rundt omkring, de er vores fremtid.
Husk vi er kun frivillige så længe det bliver værdsat og så længe der er
brug for os.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016.
Regnskabet blev forelagt af kasserer Tommy Riisgaard. Der var lige en
kommentar til kolonnerne for 2014 og 2015. Tallene er de rigtige, men
teksten til venstre gælder kun for 2016 regnskabet.
Regnskabet udviser et underskud på 13.368,42kr. og en balance på
354.042,27 kr.
Efter få uddybende kommentarer blev regnskabet godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 750 kr. pr. år. Dette blev
vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Indkommet forslag fra Kim Hansen, Rinkenæs
For at forenkle udsendelse af indkaldelse til det årlige stævne /
generalforsamling vil jeg gerne have ændret vedtægterne §4 afsnit 6 som
omhandler indkaldelse til generalforsamling.
Der er i sidste punktum omtalt at ”Indkaldelsen sendes pr. brev til alle
medlemmer.”
Dette ønskes ændret til ”Indkaldelsen sendes via e-mail eller brev til alle
medlemmer.”
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Forslaget blev vedtaget.
6. a: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Palle Frederiksen, Egen – genvalgt
Erik Johannsen, Broager - genvalgt

Suppleant:
Ib Schmidt, Bylderup-Bov – genvalgt
b: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
7. Valg af stedet for næste års stævne.
Skodborg har bedt om at få stævnet 2018 og der var ikke nogen anden
kandidat, dato for stævnet vil tilgå senere.
8. Gæsterne har ordet.
a.: Sønderjysk Forsikring – Kim Heise
Ikke kun Sønderjysk Forsikring men også samfundet har brug for jer. Vi
har i 2016 registreret 12 bygningsbrande med en skade for over 500.000
kr., en brand løb op i et tocifret millionbeløb.
Vi ønsker at støtte op omkring de frivillige brandværn for at fastholde det
høje faglige niveau.
Forsikringen har gennem mange år ydet støtte til de frivillige brandværn
som gør et stort og ikke ufarligt arbejde frivilligt.
Sønderjysk Forsikring støtter hvert år efter ansøgning, i år er der kun
kommet 2 ansøgninger.
Broager får tildelt 15.000 kr. og Sommersted 30.000 kr.
9. Overrækkelse af hæderstegn.
I år er der 24 stk. modtagere af Sønderjysk Brandværnsforbunds 25 års
tegn, de 9 bliver nu overrakt her ved stævnet, de resterende 15 bliver
sendt til de respektive brandkaptajner.
10. Eventuelt
Formanden overbragte en hilsen fra H.A.J. Larsen som desværre var
forhindret i at deltage i år.
Bestyrelsen ønsker at høre forsamlingens mening til at flytte stævnet til
foråret. Det vil bringe det tættere på afslutningen af det foregående år.
Det vil blive svært for 2018 da der allerede nu er gang i koordineringen af
øvelser.
Fra Tønder kom forslag om at udsende reglement til årets
brandværnsmarch på forhånd. Brandværnsmarchen skal ikke være
sammen med andre store arrangementer og der skal bæres
reglementeret påklædning.
Kl. 12.00

Fællesspisning.
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Kl. 12.45

Beredskabsdirektør Jarl V. Hansen fortæller om indsatsen i forbindelse
med højvandet ved de østvendte kyster i januar 2017

Kl. 13.15

Underholdning

Kl. 13.50

Klargøring til festmarch

Kl. 14.00

Festmarch på en rute rundt i Hellevad by. Broager Brandværnsorkester
gik foran faner og stævnedeltagere.

Stævnet slutter med kammeratlig samvær på brandstationen.

