
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Dagsorden for 2. bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 18.00 på  
Tønder Brandstation, Ndr. Landevej 2A, 6270 Tønder 

 
Vi møder i civil  

 
Mødt frem:  
Henrik Sohl, Verner Leonhardt, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Allan Hoeg, Kim Hansen  
Afbud: 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 Forbundets 100 års jubilæum i 2021 – festligholdelse i 2022  

Vi har besluttet at købe 110 stk. radiostyrede ure med vores loge på urskiven.  
Pris totalt 21.500 kr. inkl. Indpakning. 
Alle brandværn og orkestre samt gæster får et ur til stævnet. 
Forbundet afholder reception i anledning af vores 100 års jubilæum efter marchen og vi 
betaler for øl / vand / pølser til deltagerne.  
 
Vores logo tegnes op både i sort / hvid og i farve. Kim spørger ved Toptryk. 

  
Pkt. 3  Møde med vores 3 direktører.   
 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 
Vi vil forsøge at lave en aftale med den til stævnet. 

  
Pkt. 4  Faneholdere til udlån. 
 Tommy arbejder stadig på projektet. De skal laves i alu profiler med plads til 5 faner i hver. 
 
Pkt. 5  Informationer: 

Tommy har indkøbt 60 stk. medaljer til 31575 kr. Prisen er steget på grund af  
materialepriser. Pris på 550 kr. for en tildelt medalje fastholdes. 
Tommy bestiller medaljer og bånd til brandværnsmarchen i Egernsund.  



 
Pkt. 6 Årets møderække 

  
b. BF stævne 9. – 11. september i Albertslund 
c. Brandværnsmarch – Egernsund friv. Brandværn, d. 27. august  
d. 3. september i Augustenborg 
      Invitation forventes udsendt først i maj måned 
e. Bestyrelsesmøder 

   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. 7 Eventuelt – Ordet er frit 
 Meget drøftet, intet vedtaget 


