
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Dagsorden for 4. bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 16. november 2022 kl. 18.00 på  
Rinkenæs Brandstation, Nederbyvej 159, Rinkenæs, 6300 Gråsten 

 
Mødt: Henrik Sohl, Niels Jørn Nielsen, Allan Hoeg, Verner Leonhardt, Kim Hansen 
Afbud fra: Tommy Riisgaard, Martin Michaelsen, Ken J. Petersen. 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat (seneste 2 er vedlagt) 

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. 
Godkendt, bliver lagt på hjemmesiden snarest. 

 
Pkt. 2 Næste års stævne 
  Dato og sted.  
  Sommersted ser sig ikke i stand til at afvikle stævnet, skal gerne være i Haderslev 
  Vi blev enige om at foreslå lørdag d. 2. september til stævnet. Kim vil orientere på  
             kaptajnsmøde i Aabenraa d. 17. november om at vi gerne ser et brandværn fra Haderslev   
           som arrangør. 
  Desuden vil vi også gerne have et medlem fra Haderslev og TrekantBrand med i bestyrelsen 
 
Pkt. 3 Siden sidst 
   Brand og Redning Sønderjylland:  

Tønder har fået flere nye medlemmer. Der er også et par fra erhvervsskolerne som kører 
med i dagtimerne. 
Rømø er i gang med en hvervekampagne for at få nye medlemmer. 

  Trekantbrand: 
 Ingen info da vi ikke har et medlem her fra. 

Sønderborg: 
Der er ved at blive lavet nye kontrakter til alle brandværn, de har været i høring inden. 
Køretøjs udskiftningsplanen bliver nok lidt forsinket pga. kraftige besparelser 

 
Pkt. 4 Forbundets 100 års jubilæum i 2021 – festligholdelse i 2022  
  Vores gave er udleveret til nogle af brandværnene. Resten bliver udleveret: 
  BRSJ: ved kaptajnsmøde d. 17. november, jeg har fået lov til at komme forbi kl. 20.30. 
  Sønderborg: ved kaptajnsmøde d. 1. december 

TrekantBrand: de har kaptajnsmøde d. 30. november. Tænker på at bede Jens Erik Lind tage 
gaven med 

   
  Dem der har modtaget den har meldt tilbage at det er en flot gave. 
  
Pkt. 5  Møde med vores 3 direktører.   

Jeg har sendt vores ønske om møde og de punkter vi skrev ned sidst til dem. De holder et 
fælles møde d. 22. november og vil sende en / flere datoer til et møde i januar. 



  
Pkt. 6  Informationer fra formanden 

a: Danske Beredskaber er tovholder på et projekt om mangfoldighed i rekrutteringen. Der er 
i den forbindelse også lavet tiltag omkring hvordan vi taler og omgås på stationen. 
Der er lavet flere oplæg om dette. Der er også lavet et oplæg om hvordan de værnepligtige 
kan blive til gavn for beredskaberne efter deres tid ved BRS. Her bliver der lavet plakater og 
andet materiale til brug på centrene.  

 b: Dilemma spil udsendt / udsendes til alle brandstationer fra BRS for at understøtte 
arbejdet med mangfoldighed. 

  
Pkt. 7 Faneholdere til udlån og fanebærer kursus. 

Tommy arbejder stadig på projektet. Han vil forsøge at finde en leverandør som har  
sådanne fanefødder i deres sortiment i stedet for at få fremstillet nogen lokalt 
Vi vil undersøge om Danmarkssamfundet har en underviser der kan hjælpe med at afvikle 
fanebærer kursus i foråret. Gerne i alle områder så det bliver lokalt. Vi vil tage kontakt til 
vores orkestre når vi har en underviser på plads.  

 
Pkt. 8  Brandværnsmarch 2023 

Kliplev Friv. Brandværn arrangerer brandværnsmarchen lørdag d. 26. august 
Skilte ligger i Ullerup eller Egernsund. Vi mangler medaljer og bånd samt et banner til 
starten. Kim tager kontakt til Kliplev. 

 
Pkt. 9 Årets møderække 

  
a. Bestyrelsesmøder 
 Onsdag d. 16. november 2022, mødet afholdes i Rinkenæs kl. 18.00 

Torsdag d. 9. februar 2023, mødet afholdes i Hellevad kl. 18.00 (med gæster) 
Torsdag d. 11 maj 2023, mødet afholdes i Ullerup kl. 18.00 
Lørdag d. 2. september 2023 til stævnet kl. 08.00 
Torsdag d. 16. november 2023, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 

b. BF landsrådsmøde i Vingsted 10 – 11 juni 2023 
c. Brandværnsmarch 26. august 2023 i Kliplev 
d. SFB stævne 2. september – sted findes snarest. 

 
 

Pkt. 10 Eventuelt – Ordet er frit 
 Vi plejer at drøfte meget undervejs 
 


