
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Dagsorden for 1. bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 18.00 på  
Ullerup Brandstation, Avnbølvej 12, Ullerup, 6400 Sønderborg 

Vi har inviteret gæster og derfor møder vi i fin uniform (garnitur 1) 
 
Fremmøde:  
Bestyrelsen: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Allan Hoeg, Ken J. Petersen, Martin 
Michaelsen, Kim Hansen 
Gæster: Kristian Baggesgaard, Søren Frehr Sørensen,  
Afbud: Jens Erik Lind, Verner Leonhardt, Torben V. Jensen, Nels Thorsgaard, Arne Christensen, 
Kjeld Theilgaard, Kaj Jørgensen 
 
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 Beredskabsforbundet – Regionsleder Kristian Baggesgaard har ordet  

Tak for invitationen, har en hilsen med fra tidligere Regionsleder Marianne Kjær og BF-
konsulent Torben V. Jensen.  
Kristian Baggesgaard startede med at fortælle han har været frivillige i 35 år nu ved 
Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg. 
 2021 var jo et Corona år, der var kun on-line møder som ikke er ligeså gode som de fysiske 
møder. Der har af samme grund også været problemer med at få afviklet borger beredskabs 
kurser, men det er dog lykkedes at afvikle nogle, bl. a. på efterskoler. 
Marianne stopper som koordinator for borgerberedskabskurserne i marts. Der kommer ikke 
en ny før efter landsrådsmødet i juni. Vicekredsleder stopper ved regionens årsmøde pga. 
mangel på tid. 
Det forventes at der kommer nogle ændringer til BF-vedtægterne som skal godkendes ved 
generalforsamlingen på landsrådsmødet i juni. Her har vi i SFB også i alt 30 stemmer. 
Beredskabsforbundet har afholdt en temadag i Esbjerg hvor der var foredrag og det udstyr 
som de frivillige i Esbjerg har til rådighed blev fremvist og demonstreret. Der vil også i 2022 
blive afholdt en temadag i regionen. 
Der er et ønske om at vi i SFB afleverer medlemslister med navn, mail adresse og 
telefonnummer samt brandværn. Her vil vi forsøge at få oplysninger fra de respektive 
beredskabsforvaltninger. 
 

Pkt. 3 Søren Frehr Sørensen, forbundets repræsentant ved Brandværnsmuseet i Kjellerup havde  
 en beretning fra museet. Der bliver lørdag d. 30. april afholdt et veteran og brandbil træf på  
        museet hvor alle er meget velkomne. 
 Efter museet i Oksbøl er lukket er biler og udstyr herfra også kommet til Kjellerup, hvilket har  
          givet lidt pladsproblemer. 
 Corona nedlukningen har været hård ved museets økonomi. 
 Også de 2 storme i januar / februar har været hårde ved bygningerne og de telte der står på  
         museet. 



 
Pkt. 4 Siden sidst 

Brand og Redning Sønderjylland:  
Henrik Saaby er ansat som ny operativ chef efter Torben Groos valgte nye udfordringer.  
Der er også ansat 2 nye ledere i uddannelsesafdelingen, hvor den ene deles med en 
underviser stilling på BRSCU i Tinglev. 
Der bliver stadig opbygget nye biler på værkstedet i Aabenraa, nu er det tankvogne der er på 
vej.  
Der er efterhånden et problem med at få uddannet nye holdledere da skolen ikke har 
kapacitet nok. 
Kristian Baggesgaard oplyste at voksenpædagogisk kursus også kan tages via BF og på 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. 
 

Trekantbrand: 
Ingen repræsentant mødt pga. sygdom. 
 

Sønderborg: 
Der arbejdes med en ny udskiftningsplan for køretøjer. Alle køretøjer er vurderet af 
værkstedsleder fra TrekantBrand for at få en uvildig vurdering. Resultat vil blive forelagt 
beredskabskommissionen og byrådet. 
Bygningen af det nye fælles center med brandstation og øvrige kommunale funktioner er i 
gang og forventes at blive klar til næste år. 

 
Pkt. 5 Indkomne emner: 

a: Vi bør give en anbefaling om anciennitet i ungdomsbrandværn tæller med når der rykkes 
     op i et brandværn.  
Anciennitet for hæderstegn bliver først beregnet fra et aktivt medlem i et beredskab er fyldt 
18 år. Det gælder både de interne 5 år og 15 års tegn og de tegn der ansøges via 
Beredskabsstyrelsen – 10 år – 20 år samt Dronningens 25 år, 40 år og 50 års medaljer. Det 
betyder at tiden som medlem af et ungdomsbrandværn ikke tæller med i beregningen af 
anciennitet.   
 

Pkt. 6 Økonomi – Henrik / Tommy 
 Økonomien ser fornuftig ud. 
  
Pkt. 7 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4 

a. Næstformand (Jens Erik Lind) - genvalg 
b. Kasserer (Tommy Riisgaard) - genvalg 
c. Sekretær (Kim Hansen) - genvalg 

                 
Pkt. 8 Årets møderække 

 
a. BF landsrådsmøde afholdes d. 11. – 12. juni i Kolding 
    Vi har 30 pladser i alt til bestyrelsen og medlemmer, seneste tilmelding er d. 1. april ?? til   
    formanden.  
b. BF stævne 9. – 11. september i Albertslund 
c. Brandværnsmarch – Egernsund friv. Brandværn, dato er endnu ikke kendt. 
d.  Stævnet d. 3. september i Augustenborg 
e. Bestyrelsesmøder 



   Onsdag d. 30. marts 2022, mødet afholdes i Ravsted kl. 18.00 
    Onsdag d. 1. juni, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00. 
   Lørdag 3. september forud for stævnet i Augustenborg, kl. 08.00 
               Onsdag d. 16. november 2022, mødet afholdes i ???? kl. 18.00 
               ?? februar 2023, mødet afholdes i ???? kl. 18.00 (med gæster) 

 
Pkt. 10 Eventuelt – Ordet er frit 

Der er fra et brandværn forespurgt om SFB vil bestemme at der til paroler mødes op i fin  
uniform.  
Parolen er et arrangement som beredskabet afholder og der er det selvfølgelig dem der 
bestemmer påklædningen.  
Da der er brandværn som har besluttet ikke at købe fin uniform til alle brandmænd har vi i 
SFB ikke noget ønske om at der kun skal være adgang til vores stævne med fin uniform. 
Vi ønsker dog ikke at sætte et 25 års tegn på f. eks. en branddragt. 


