Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
stiftet 1921

Referat bestyrelsesmøde
Onsdag d. 24. november 2021 kl.18.00 på Hellevad Brandstation, Skolevej, Hellevad
Fremmøde: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Verner Leonhardt, Allan Høeg,
Martin Michaelsen, Kim Hansen
Afbud: Ken J. Petersen, Jens Erik Lind,
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: Stævne i 2022 - hvor og hvornår
Der har været diskussion om tidspunkt for stævnet, enten først i april (med hensyn til
påskedagene) eller først i september.
Stævnet har altid ligget i september pga. kredsstævnerne altid lå i foråret. Det er jo ikke
mere tilfældet. Vores stævne ville komme tættere på det forgangne år som vi aflægger
beretning og regnskab for til stævnet.
Augustenborg-Bro vil gerne overtage stævnet 2022, men kan kun i september.
Vi beslutter at Augustenborg-Bro får stævnet i 2022 – forslag er d. 3. september.
Kim spørger kaptajn om det er nødvendigt at holde et planlægningsmøde forud for
stævnet, vi har jo lavet noget af forarbejdet i 2021.
Sommersted har meddelt at de gerne vil tage stævnet i 2023
2.a: Brandværnsmarchen bliver arrangeret af Egernsund, dato følger.
Pkt.3: Vores ide om præmiering af virksomheder – hvordan kommer vi videre
Det skal være en ordning hvor virksomheden bliver positivt omtalt og får en fysisk
markering for at give brandmænd mulighed for at deltage i brandudkald i arbejdstiden.
Tønder Friv. Brandværn har præmieret et antal virksomheder og vi kan med fordel benytte
deres oplæg. I Sønderborg takker borgmesteren virksomhederne til den årlige nytårskur for
virksomhederne. Desuden er det skrevet med i RBD at der skal arbejdes med med
virksomhederne.
VI har p.t. ingen gode ideer til hvordan det skal være. Der har tidligere været kontakt til en
grafiker som vil lave et oplæg til en markering. Vi vil drøfte dette sammen med vores 3
beredskabschefer/ direktører
3: Møde med de 3 chefer – samarbejdet med SFB
Vi ønsker at invitere de 3 beredskabsdirektører / chefer i vores område til et møde i februar
/ marts.
Der skal ikke være en dagsorden med mange punkter, men et møde for at søge dialogen om
hvor vi kan samarbejde til glæde for vores medlemmer.
Også drøftelse omkring præmiering af virksomheder.

4: Forbundets 100 års jubilæum i 2021 – hvordan markerer vi det?
Vi planlægger at markere forbundets 100 års jubilæum 1921 – 2021 i forbindelse med
stævnet i 2022. Nærmere planlægning i foråret.
Vi har talt om at alle brandværn får en gave.
5: De enkelte områder:
Tønder:
I Tønder har de fået et par nye medlemmer som er uddannet ved BRS og et medlem er lige
uddannet i BRSJ.
Flere brandstationer mangler mandskab.
Ungdomsbrandværnet i Tønder har ”leveret” flere unge medlemmer til brandværnet.
Aabenraa:
Der kommer nye tankvogne til Løjt Kirkeby, Tinglev og Hellevad som bliver med
containerhejs. Det er meningen at det skal være muligt at sætte tanken og tage et alm.
containerlad og så bruge bilen til at køre sandsække ved højvande eller ved brand i en el-bil.
Der er ansat 2 nye til udd. afdelingen og der skal søges en ny operativ chef i BRSJ.
De nye medlemmer af beredskabskommissionen er blevet valgt.
Udd. afdelingen har meddelt at hvis man ikke har deltaget i heldagsøvelsen 2021 er man
ikke aktiv røgdykker indtil kompetencen er opnået igen – og det skal være de øvelser fra i
år.
Haderslev / Kolding / Vejen:
Der har været lidt uro i organisationen ved Trekant Brand eftersom Vejle udtræder pr. 1.
januar 2022 og opretter et selvstændigt beredskab.
Jens Erik er kommet med i beredskabskommissionen som observatør.
Sønderborg:
Den nye beredskabschef Allan Dalager Clausen og operativ leder Jan Erik Rasmussen har
været på besøg ved alle brandværn. Der var både lidt om deres baggrund og om deres
visioner for brand og redning Sønderborg.
Forhåbentlig bliver der indkøbt et antal branddragter så der bliver udleveret en anden
branddragt når indsatsen er slut, i dag får vi en lånedragt som skal byttes igen når ens egen
er vasket. Mange udtrykte at de ville beholde den dragt de har frem for at få en forvasket
gammel dragt.
Samtidig er der også et stort ønske om at brandværnenes hverdagsuniform bliver ens, det
skal brandværnene dog selv betale for at udskifte.
Man er i gang med at finde en løsning på bad efter indsats, enten bliver det en bil eller en
trailer.
Der var også en gennemgang af den store brand ved Omnicon hvor alle brandværn var i
gang i mange dage, desuden skete der også en stor forurening med slukningsvand.
Tegninger til den nye fælles logistik bygning hvor brandstation, hjælpemiddelscentral og vej
og park får fælles placering.
Ungdomsbrandværn er flyttet fra Nordals og til Sønderborg, det er startet med 16 unge
medlemmer.

6: Næste møder – forslag til 2022
Næste møde d. 23. februar 2022 kl. 18 i Ullerup. Vi aftaler først i januar om vi skal invitere
gæster som vi plejer.
Næste datoer: d. 7. april, d. 8. juni (jubilæumsplanlægning), til stævnet d. 3. september og
d. 16. november. Vi aftaler løbede hvem der vil holde mødet.
7: Alt det andet snak
Beredskabsstyrelsen begynder generelt at opfordre deres værnepligtige til at bruge deres
uddannelse som brandmand enten ved et frivilligt eller et deltidsberedskab.
Formanden spurgte in til hvordan det går med diversiteten i brandværnene, der er flere
projekter som undersøger og understøtter både kvinder men også indvandrere i at søge
optagelse i brandværnene.
Det er indtrykket at der begynder at komme flere kvinder med i rækkerne, men det ligger
noget tungt med indvandrere hvor der nok mest peges på vigtigheden af at kunne forstå en
kommando i en presset situation.
Tommy foreslog at SFB får lavet et antal faneholdere som de enkelte brandværn kan låne.
Vi undersøger hvad der kan fås evt. få en håndværker til at fremstille nogen.
Tommy melder om efterspørgsel på et fanebærer kursus. Vi prøver at få lavet nogle i hver
kommune i foråret. Thomas Vinther fra Aabenraa vil gerne hjælpe.

