
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Referat for 2. bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 30. september 2020 kl. 18.00 på  
Rinkenæs Brandstation, Nederbyvej 159, Rinkenæs, 6300 Gråsten 

Vi mødes i civil 
 
Fremmøde: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Allan Høeg, Verner Leonhardt, 
Martin Michaelsen, Kim Hansen 
Afbud: Jens Erik Lind, Ken J. Petersen 
 
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat (er udsendt) 
Bestyrelsen har vedtaget at der af praktiske hensyn ikke underskrives på referat, der er ingen 
steder at opbevare dette. Referater ligger tilgængelige på forbundets hjemmeside. 
 

Pkt. 2 Hvad gør vi med vores hæderstegn modtagere da stævnet er aflyst? 
 
De skal indstilles som normalt til kasserer eller sekretær. Medaljer uddeles til parole 2021 i de 
respektive beredskaber. Hvis det ønskes kan de også udleveres på et andet tidspunkt, et 
bestyrelsesmedlem kommer gerne ud for at overrække tegnet, f. eks til en generalforsamling. 
Der er p.t. modtaget 5 indstillinger til tegn. 

 

Pkt. 3 Møde med vores 3 direktører. 
  
 Mødet er udsat, da Lars Møldrup i BRSJ fratræder sin stilling 31.10.2020. Vi afventer der  
           bliver ansat en ny direktør. 
 

Pkt. 4 Generalforsamling aflyst, regnskab for 2019 udsendes med revisorpåtegning? 
  
 Generalforsamlingen blev ikke afholdt i 2020 pga. Covid-19 situationen. Derfor er alle valg  
           forlænget til generalforsamling 2021.  
           Formandens beretning og det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer. 
 

Pkt. 5 Siden sidst 
Covid-19 – er der problemer i brandværnene? 
 
Alle øvelser og også vores fælles heldagsøvelser for BRSJ og SDB. blev aflyst fra marts og er 
først kommet i gang efter sommerferien. Det vil for nogle blive svært at nå alle øvelser i 
2020.  
Der har rundt omkring været nogle praktiske problemer da der i perioden kun skulle køre 1+5 
/ 1+3 til udkald. Derfor var der nogen steder problemer med fremmøde da dem der bor 
længere væk måske ikke kørte på udkaldet da de jo ikke kunne regne med at komme med. 
Det blev hurtigt en vane at spritte materiel af efter brug og hænder både før og efter 
berøring med udstyr dørhåndtag m.m. Brandmændene har generelt været gode til at 
”spritte”  
 
Brand og Redning Sønderjylland:  
 
Direktør Lars Møldrup har sagt sin stilling op pr. 31. 10. 2020. Den ledige stilling vil snarest 
blive slået op, forventet ansættelse til januar 2021. 



Coronaen sætter begrænsninger for anskaffelse af nye (brugte) køretøjer da det p.t. ikke er 
muligt at lave aftaler om besøg i udlandet. 
BRSJ skal fraflytte bygningerne i Tinglev til årets udgang. Der er forhandlinger i gang for at 
finde et nyt sted til kontorerne. 

  
 Trekantbrand: 
  
 Ingen information da Jens Erik Lind har meldt afbud pga. sygdom. 

 
Sønderborg: 
 
Anders Kudera har opsagt sin stilling som Operativ Leder pr. 30.9.2020. Stillingen vil blive 
slået op snarest, der er 2 brandkaptajner med i ansættelsesudvalget. 
Udkald er nu ændret så der kun bliver kaldt det der skal i henhold til den risikobaserede 
dimensionering. 
Vagtcentralen skal flyttes fra havnen til brandstationen i Sønderborg. 
Det er politisk besluttet at sammenlægge vej og parks værksteder og hjælpemiddelcentralen i 
en ny fælles bygning. Her bliver også brandstationen flyttet ud. Forventet indflytning er i 
2022.  

 

Pkt. 6 Indkomne emner: 
 a: BF-medlem, 
               
              Sekretæren har aftalt med Torben V. Jensen (BF) at vi ikke gør mere for at få brandværnene 
              til at oprette medlemmerne, da der i BRSJ bruges C3 og i SDB. bruges Assign til  
              medlemsregistrering. De medlemmer der ikke har været inde for at aktivere deres konto i 
              BF-medlem vil på et tidspunkt blive slettet. 
     Sekretæren vil udsende ”Frivillig” til alle brandværn når det udkommer. Vi har også 
              mulighed for at skrive indlæg fra vores hverdag. Så har i været på en god indsats eller til en 
              god øvelse så skriv lidt om det og send gerne billeder med. Sendes enten til sekretæren eller   
              direkte til redaktionen på frivillig@beredskab.dk 

    Formålet med oprettelsen var også at vi i SFB kunne få et tal på hvor mange brandmænd vi  
              repræsenterer. Dette kan i forhandlinger være et godt argument. Sekretæren vil forsøge at  
              skaffe oplysninger om antal brandmænd fra de 3 beredskaber.  
          
            b: Design forslag til skilte til støtte virksomheder (Martin har oplæg) 
     
               Vi har tidligere talt om at virksomheder der støtter de frivillige brandværn med  
               mandskab m.m. skal have mulighed for at få en form for mærke / skilt / logo til både 
               væggen, men også til anden anvendelse f.eks. brevpapir, e-mail, hjemmeside osv. 
               Martin har kontakt til en designer som har lavet nogle forslag. Det medførte en del nye 
               ideer og forslag som der arbejdes videre med. Evt. aftales et møde med designeren. 

 
c: Martin skal deltage i møde med Holger Andersen (Sdb) og Torben V. Jensen (BF) vedr.   
    rekruttering 
 
    Vi håber det vil gavne alle brandværn i Sønderborg og at gode ideer kan udbredes til hele    
    Sønderjylland. 

         

Pkt. 7 Økonomi – Henrik / Tommy 
 

mailto:frivillig@beredskab.dk


Økonomien ser godt ud. Der er aktiver på 479.845 kr. ved årsskiftet. Der er ikke brugt så 
mange penge i år da brandværnsmarchen og stævnet er aflyst og der har ikke været mange 
møder vi skal deltage fysisk i, de er afviklet som web møder.  
Mange arrangementer og brandvagter er aflyst pga. Covid-19 og brandværnene har ikke haft 
mulighed for mange indtægter i 2020. Derfor har bestyrelsen besluttet at udbetale 5000 kr. 
til hvert brandværn og orkester der er medlem af SFB.  
Vi vil derfor bede om at få kontonummer som beløbet skal overføres til. 
De brandværn der mangler at indbetale kontingent m.m. vil blive kontaktet af kassereren. 

  

Pkt. 8 Gennemgang af vores nye hjemmeside 
 
 www.frivillige-brandvaern.dk er opdateret med en ny moderne hjemmeside. Den blev   
  gennemgået og der kom nogen rettelser og ændringer der bliver indført løbende.  
 Det er meningen at hjemmesiden skal give vores medlemmer informationer, men også 
          potentielle nye brandmænd skal kunne finde oplysninger om brandværnet i nærheden og  
          finde kontaktpersonen for at komme i gang som brandmand. 
 Hvis der mangler noget eller der er fejl så kontakt sekretæren. 
 

Pkt. 9 Årets møderække 
 

 a. BF landsrådsmøde d. 24 oktober i Vingsted 
     Her har vi plads til bestyrelsen og 20 delegerede så hvis nogen vil med giv hurtig besked.  
              Der er ikke aftenfest og mødet er kun 1 dag i år pga. Covid 19.  

b. Brandværnsmarch – Egernsund friv. Brandværn prøver at arrangere i 2021. 
c.  Stævnet 2021 afholdes af Augustenborg-Bro 

 e. Bestyrelsesmøder 
      Onsdag d. 19. november 2020, mødet afholdes i Tyrstrup kl. 18.00 
               Onsdag d. 24. februar 2021, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 (med gæster) 
 

Pkt. 10 Eventuelt – Ordet er frit 
 

 Alt var vist drøftet undervejs. Mødet sluttede kl. 22.30 

http://www.frivillige-brandvaern.dk/

