Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
stiftet 1921

Referat bestyrelsesmøde
Onsdag d. 16. juni kl.18.00 på Tønder Brandstation, Ndr. Landevej 2A, 6270 Tønder
Fremmøde: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, , Verner Leonhardt, Ken J. Petersen,
Kim Hansen
Afbud: Martin Michaelsen, Jens Erik Lind, Allan Høeg
Dagsorden:
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: Sønderjysk Stævne
Dagsorden gennemgået.
Der var stor diskussion vedr. dato, der er konfirmation d. 4.9. mange steder.
Kim kontakter Klaus Iskov for at høre om dato kan flyttes til oktober.
Gæsteliste gennemgået
Fra Tyskland inviteres Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt FW Verband
Flensburg.
Pkt. 3: Nyt fra de enkelte kommuner:
BRSJ:
Kontoret er ved at være på plads i Aabenraa. Der er også et lille kontor på brandstationen i
Tinglev for Udd. Afdelingen.
Arbejdet med den nye RBD er i gang, der er sendt et oplæg ud til høring.
Stationsrunder er igen påbegyndt og som følge af køretøjsudskiftningsplanen er der ved at
blive indført 3 nye tankbiler. De bliver opbygget med kroghejs som gør det muligt at skifte
kassen efter behov.
a. Haderslev
Ny kaptajn i Moltrup, Søren ud og Christian ind.
b. Tønder
Der har været afholdt MUS samtaler med mandskabet. Der bliver fulgt op ved
medlemsmøder.
c. Aabenraa
TrekantBrand:
Ikke mødt.
Sønderborg:
RBD er godkendt og ved at blive indført. Der skal fremover kun køre en ASP til steder hvor
der ikke er plejekrævende beboere.
Køretøjsudskiftningplanen er ved at blive revideret. Der kommer ny stige til Sønderborg i
august / september måned.
Den nye beredskabschef tiltræder 1. juli.

Pkt. 4: Premiering af virksomheder
Martin har ikke noget nyt, arbejdet ligger lidt stille lige p.t.
Pkt. 5: BF landsråd 11-12 september
Invitation følger, bestyrelsen + 20 deltagere, det foregår i Billund.
Pkt. 6: Og alt det andet
Formanden påpegede at forbundet blev stiftet i 1921, derfor har vi 100 års jubilæum i år.
Forslag:
Reception efter march ved stævnet
Termokande med logo til alle brandværn
Medlemsdatabasen – opgør antal aktive pr. station som minimum. Vi har ikke en
forventning om at alle brandmænd bliver oprettet i BF-medlem. BRAJ bruger C5 som
medlemssystem, Sønderborg bruger Assign.
Der blev ikke aftalt flere møder.

