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Referat fra Sønderjysk Stævne lørdag d. 17. september 2016 i Guderup Hallen. 
 
Kl. 08.00 Hovedbestyrelsesmøde i Guderup Hallen, Skolevej 23, Guderup 

 
Kl. 10.00  De fremmødte faner føres ind i salen til trommesalut fra Broager 

Brandværnsorkester 
  
Velkomst Delegeretmøde,  
  Kaptajn Palle Frederiksen 
    Fællessang (nr.19) 
Byrådsmedlem Jesper Smaling, Sønderborg Kommune bød velkommen til 
Sønderborg Kommune.  
Tak til jer der gør en stor indsats. Det er unikt at i gør den store indsats og ikke 
mindst at jeres familiemedlemmer accepterer at der pludselig mangler en ved 
bordet. Det gælder også vore arbejdsgivere som giver mulighed for at vores 
brandmænd kan køre i arbejdstiden.  
 
Viceberedskabschef Søren Kafton Simonsen Sønderborg Brand og Redning,  
Overbragte en hilsen fra Beredskabschef Bjarne Neermann. Sønderborg bliver 
omtalt som minoritet, men det føler vi ikke vi er, der er 15 stationer og omkring 
400 mand tilknyttet. 
Der sker meget i Sønderborg, Sternfahrt i maj og landsstævne i juli næste år 
med omkring 40.000 deltagere og så er der BF stævne i 2018. 
Vi har været igennem en revision af den risikobaserede dimensionering, det vil 
give forandringer i tiden fremover. 
I torsdags modtog vi en opsigelse fra Oksbøl Friv. Brandværn. Det er trist at 60 
års virke stopper. Det er ikke kun brandværnet men også en vigtig faktor i byens 
liv og drivkraft som forsvinder. 
Der er altid et brandværn klar og springer til om det er jul eller nytår. 
 
Forbundsformand Henrik Sohl bød brandmænd, gæster og samarbejdspartnere 
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 til stævnet. 
 
Mindeord: Vi mindes de kammerater der ikke er i blandt os mere. 

 Telegram: Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden,  
Fredensborg. 

 Navneopråb af de frivillige brandværn.  
Ud af 49 var 28 brandværn mødt med i alt 51 delegerede 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Palle Frederiksen blev foreslået og valgt 
Valg af stemmetællere.  
Forslag om 2 mand fra Egen blev vedtaget. 
 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden. 
Vi har alle store muligheder for at lave frivilligt arbejde i alle sammenhænge og 
der er ikke længere ventelister til vore brandværn. Der er stor fokus på det og der 
er også afsat midler til hvervning af nye brandmænd via hjemmesiden 
blivbrandmand.nu 
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Brandværnsmuseet i Kjellerup kommer med i årets julekalender på TV, Susie og 
Leo spiller med. 
Der er store arrangementer i Sønderborg næste år, men også i 2020 er der store 
arrangementer idet 100 året for genforeningen skal fejres. Planlægningen er 
allerede startet – og vi er med. 
Sternfahrt var for 20 år siden i Ebeltoft og næste år d. 25. – 28. maj her i 
Sønderborg. Der bliver nok arbejdsopgaver til os alle. 
Ved BF stævnet i Næstved sidste weekend var der mange besøgende og der 
bliver jo både afviklet konkurrencer og festet. 
BF stævnet kommer i 2018 til Sønderborg og allerede nu opfordrer vi til at lave 
nogle hold som kan deltage i konkurrencerne. 
 
Det at være frivillig er ikke som et arbejde og det skal være sjovt og så længe det 
giver mening. Vi er kun frivillige så længe vi bliver værdsat. 
 
BF landsrådsmødet er d. 10. juni 2017. Vi har her fra SFB igen 20 pladser 
foruden bestyrelsen. Gør en indsats for at vi kan få fyldt pladserne op. VI 
kontakter jer når tilmeldingsfristen nærmer sig. 
 
Omkring Trekantbrand og det der sker deroppe er vores næstformand med i 
arbejdet og efter aftale er ham der indtil videre kører sagen. Vi er selvfølgelig klar 
til at hjælpe hvis det bliver nødvendigt. 
 
Tak til alle frivillige for det store arbejde i lægger i det. 
 
Beretningen blev godkendt 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015.  
Overskud:  366430,94 kr.   
Den primære drift gav ca. 34.000 kr. i overskud og der er også ca. 332.000 som 
indtægt fra salg af museet. 
 
Regnskabet blev godkendt 
 

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

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget 
 

6. a.: valg af formand: 
Formand Henrik Sohl – Broager blev genvalgt 
 
b: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
Palle Frederiksen – Egen blev genvalgt  
Erik Johannsen – Broager blev genvalgt 
Ib Schmidt – Bylderup-Bov blev genvalgt som suppleant 
 
c: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. 
Formand Henrik Sohl – Broager  
Næstformand Jens Erik Lind – Tyrstrup 
Kasserer Tommy Riisgaard – Hellevad 
Allan Gram – Tyrstrup 
Niels Jørn Nielsen – Ravsted  
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Paul Erik Henriksen – Tønder 
Verner Leonhardt – Tønder 
Vakant – 2 pladser til Sønderborg Kommune 
Sekretær Kim Hansen – Rinkenæs 
Formanden opfordrede til at få valgt 2 repræsentanter blandt brandværnene i 
Sønderborg Kommune. 
 

7. Valg af stedet for næste års stævne.  
Hellevad har tilbudt at arrangere stævnet og der var ingen modkandidater 
 

8. Gæsterne har ordet. 
 
Jarl Vagn Hansen (Beredskabsdirektør, Brand og Redning Sønderjylland) 
Tak for invitationen. 
Der har været store forandringer i det seneste år. Der er stor opbakning til de 
frivillige brandværn og der er stor politisk velvilje, der bygges ny brandstation i 
Tønder, Visby og Padborg har fået nye lokaler. 
Det er trist at se et brandværn må lukke efter mange år i lokalsamfundet fordi der 
ikke mere er medlemmer, men det må ikke blive en falsk tryghed og det er det vi 
har lovet hinanden. 
Det er et stort arrangement med Sternfahrt Sønderborg har taget på sig. Vi 
kommer nok også til at hjælpe og vi gør det gerne. 
SFB´s rolle bliver måske ny med de nye enheder. Før var det bindeled mellem 
brandværnene og nu er det i stedet for blevet en høringspartner som i 
forhåbentlig alle vil bakke op om. 
 

9. Overrækkelse af Brandværnsforbundets 25 års hæderstegn. 
I år var der 16 brandmænd der fik tildelt tegnet under stævnet. 
 

10. Eventuelt 
  

Der er modtaget svar på telegram, alle rejser sig og modtager hilsen fra HM. 
Dronning Margrethe. 
 
Opfordring til at kigge på uniformsreglement. Bestyrelsen er ved at opdatere det. 
 
Skadechef Kim Heise fra Sønderjysk Forsikring takkede for invitationen og 
takkede os alle for vores værdifulde arbejde på skadestederne. Sidste år havde 
Sønderjysk Forsikring haft 250 brande. Mange af disse brande var takket være 
brandværnenes hjælp ikke blevet alvorlige.  
Der blev overrakt en check til disse brandværn: 
Nordborg, Bolderslev, Kegnæs, Visby, Havnbjerg, Tyrstrup, Jels, Tønder, 
Gråsten.  
Det er checks på 10.000 kr.- 15.200 kr. til indkøb af sikkerhedsudstyr, støvler, 
hjertestarter m.m. 
Sønderjysk Forsikring yder gerne en hjælp til de Sønderjyske brandværn for at 
sikre det høje professionelle niveau og stadige udvikling af brandværnene til 
gavn og glæde alle i lokalsamfundene. Vi er meget stolte over de frivillige 
brandværn og glade for at kunne give et lille bidrag. 
 
Kim Hansen opfordrede brandværnene til at melde sig som deltagere til den 
næste brandværnsmarch. I år var der 10 danske brandværn med 59 deltagere 
og 12 tyske med 85 deltagere. Er tidspunktet forkert, skal det være i foråret eller  
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senere, en gang i september??  
Vi mangler stadig en arrangør til 2017, tag hjem og snak med kammeraterne og 
giv bestyrelsen besked. 

 
 
Kl. 12.00     Fællesspisning.   

 
Kl. 12.45     Foredrag ved Beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh fra TrekantBrand 
                   Foredraget drejede sig om den store brand i Dangødning på Fredericia Havn  
                   i februar måned. 
                   Et interessant foredrag der gav indblik i de taktiske overvejelser der blev truffet  
                  undervejs i branden og samtidig en fortælling om samarbejdet mellem store  
                  styrker fra flere dele af beredskabet. 
 
                   Efter foredraget blev fanerne ført ud af hallen, igen til trommesalut fra Broager  
                   Brandværnsorkester 
 
Kl. 14.00     Alle mødes ved brandstationen på Mosevej. Både Broager og   
                   Sønderborg Brandværnsorkester spillede på græsplænen foran  
                   brandstationen.  
                   Mange benyttede lejligheden til at snakke med kammerater fra de andre 
                   brandværn der var mødt op til stævnet. 
 
                   I anledning af Egen Friv. Brandværns 75 års jubilæum var byens borgere  
                   inviteret ned på brandstationen for at se på brandbiler, høre musik og være med 
                   til fejringen af jubilæet. 
 

     
 
 


