
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Dagsorden for 2. bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 18.00 på  
Ravsted Brandstation, Kirkevænge 12, Ravsted, 6230 Bylderup-Bov  

 
Vi møder i civil  

 
Mødt frem:  
Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Allan Hoeg, Kim Hansen  
Afbud: Verner Leonhardt, Martin Michaelsen, 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 Siden sidst 

Trekantbrand: 
Jens Erik Lind ønsker at stoppe som medlem af bestyrelsen. Jens Erik er i gang med at finde 
en afløser blandt brandværnene i den nordlige del af vores område (TrekantBrand område) – 
vi er enige om at det ikke behøver at være n kaptajn der bliver nyt medlem. 
Vejle er trådt ud af Trekant Brand og derfor skal der i år laves en ny RBD i det resterende 
område. 
De frivillige har fået en plads i den nye beredskabskommission som observatør. 
Tyrstrup har fået en frigørelsesbil med læssebagsmæk, hvor alt materiel er opbevaret i 
rullebokse så værktøjet kan køres tæt på opgaven. 
 

Brand og Redning Sønderjylland:  
Tinglev, Hellevad, Løgumkloster og Løjt Kirkeby har fået nye tankbiler som er opbygget som 
containerbiler. Det er værkstedet i Aabenraa som har lavet opbygningen. 
Der er ansat en ny beredskabsinspektør som erstatning for Torben Groos. Det er Pia Hamann 
som kommer fra Sønderborg. 
Der er desuden også ansat 2 medarbejdere i projektstillinger. 
 

Sønderborg: 
Årets parole afholdes d. 2. april i hallen i Vester Sottrup. Der er ca. 210 tilmeldt, alle 3 
orkestre vil spille. 
Pia Hamann har valgt at skiftejob og er ansat i  Aabenraa kommune pr. 1. april. 
Martin Michaelsen er ny kaptajn i Ullerup. 

 
Pkt. 3  Virksomheds udmærkelser? (første gang omtalt feb. 20 + sept. 20 + nov. 21) 
 Tages med under pkt. 6 

 
Pkt. 4  Forbundets 100 års jubilæum i 2021 – festligholdelse i 2022 (første gang omtalt juni 2021) 

 Vi talte om en form for gave til hvert brandværn som er medlem af SFB.  
 Der var forslag om 2 termokander med rød krop og blå låg med forbundets logo. 
  Et andet forslag var et radiostyret vægur med vores logo til alle brandværn. Kim undersøger   



 priser til næste møde 
Vores loge tegnes op både i sort / hvid og i farve. Henrik spørger Kent om det er muligt 

 
Pkt. 5  Medlemsdatabasen til BF (første gang omtalt juni 21 + igen feb. 22) 
 Tages med under pkt. 6 
  
Pkt. 6  Møde med vores 3 direktører. (førte gang omtalt sept. 20 + nov. 21) 
 Vi ønsker at invitere de 2 beredskabsdirektører og beredskabschefen til et uformelt møde  
           med SFB bestyrelsen. Det kan f. eks. foregå i Aabenraa 

Punkter til dagsorden: 
1) Hvem / hvad er SFB 
2) Fælles interessepunkter 
3) Hædring af virksomheder som har ansatte der må løbe i arbejdstiden 
4) Hvervning af nye brandfolk 
5) ……. 
6) ……… 
7) Medlemsdatabaser fra C3 og Assign, brandværns navn, medlemmets navn, telefon, e-mail 
8) Der er også plads til emner fra cheferne 

  
Pkt. 7  Fanebærer kursus (omtalt første gang nov. 21) 
  Vi prøver at finde en instruktør og melder datoen ud, det har tidligere været i Broager Hallen 
           sammen med Broager Brandværnsorkester 
 
Pkt. 8  Faneholdere til udlån (omtalt første gang nov. 21) 
 Tommy arbejder stadig på projektet. 
 
Pkt. 9  Indkomne emner: 
 
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. 5. april til   
    formanden. Kim H, sender info ud efter mødet.  
b. BF stævne 9. – 11. september i Albertslund 
c. Brandværnsmarch – Egernsund friv. Brandværn, dato er endnu ikke kendt – var d. 3.  
    september, men det blev afvist af bestyrelsen. 
d.  Stævnet d. 3. september i Augustenborg 
      Invitation forventes udsendt først i maj måned 
e. Bestyrelsesmøder 

   Onsdag d. 1. juni, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00. – Dato skal ændres da der er  
               folkeafstemning om forsvarsforbeholdene den dag. 
   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 
  


