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SØNDERJYSK STÆVNE. 
 

 I samarbejde med Augustenborg-Bro Frivillige Brandværn  
 indbyder Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund til  

 

DELEGERETMØDE som afholdes i 
  

Augustenborg Hallen, Kettingvej 19A, 6440 Augustenborg.  
 

LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 2022 Kl. 10:00 
 
 
Referat 
 
Velkomst ved brandkaptajn Klaus Iskov som informerede vedr. praktiske forhold under stævnet. 
Herefter blev fællessang nr. 19 (Vi er forsamlet til festligt stævne) sunget. 
 
Borgmester Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune) fik ordet. 
Mojn og velkommen til jer der kommer fra resten af Sønderjylland her til Sønderborg Kommune. 
Jeg glæder mig over at vi igen kan mødes til alle arrangementer og tak til Augustenborg-Bro friv. 
Brandværn for at stå for stævnet. 
Alle ved vi har den sønderjyske tradition med frivillige brandværn så vi som borgere kan være 
trygge. Det er især ved brande, men også ved mange andre opgaver, trafikuheld, miljøopgaver i 
hjælper med. 
Vi er her i Sønderborg bevidste om at vi har et godt beredskab, det så vi ved Omnicon branden 
sidste år og ikke mindst ved de 2 brande i Nordborg for nylig. 
Vi er bevidste om at der er mange udfordringer med at få flere frivillige medlemmer, både i 
brandværnene og i de øvrige foreninger.  
Vi er nok nødt til at gå sammen om denne opgave. Vi bør starte med de unge mennesker, og her 
har vi vores ungdomsbrandværn. Her i Sønderborg havde vores ungdomsbrandværn i sidste uge 1 
års fødselsdag. 
Vi bør også kigge på de ca. 50% af befolkningen – kvinderne – som også kan være med i vores 
organisation. 
Jeg vil slutte med at ønske jer alt mulig held med jeres virke og på samfundets vegne takke for 
jeres hjælp dag og nat. 
 
Beredskabschef Allan Dalager Clausen fik ordet og bød velkommen til Sønderborg Beredskab. 
Som ny chef har jeg kigget på forbundets hjemmeside og fundet at der er 48 brandstationer og 6 
orkestre. 
Vi har alle sammen en kæmpe udfordring med at finde nye frivillige. 
Vi kunne i sidste uge klippe snoren til udstyr ved de unge brandmænd som nok er det rigtige sted 
at starte.  
De unge har i dag mange andre interesser bl. a. på nettet.  
Vi bliver mødt med krav om kvalitet og legalitet.  
Tak for jeres gejst og engagement. 
 
Forbundsformand Henrik Sohl 
Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med venner, gæster og 
samarbejdspartnere og alle os fra de Sønderjyske Frivillige Brandværn. 
 
Jeg skulle igen i år overbringe denne hilsen fra HAJ Larsen, der ikke kunne være her i dag: En stor 
hilsen til alle brandværnskammeraterne i de Sønderjyske Frivillige Brandværn; med ønsket om alt 
vel! - frem for alt godt humør og et godt helbred. 
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Mange gange tror vi at vi har de samme udfordringer – det har vi ikke, nogle af dine frivillige 
kammerater har allerede fundet løsninger, der gør det nemmere at være frivillige – prøv at udfordre 
hinanden – vi kan helt sikkert alle lære noget!  
 
– så det er bare med at suge til dig, og dele ud af dine erfaringer. 
 
Én gang frivillig - altid frivillig! 
 
SFB har i år 101 års jubilæum. Vi kunne ikke markere det sidste år men gør det i år. 
 
Herefter blev telegram Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, Fredensborg læst 
op.  
Alle bedes rejse sig og vi mindes de kammerat der ikke er her mere med et minuts stilhed. 
 
Sekretæren foretog navneopråb af de frivillige brandværn, 20 brandværn med 35 delegerede var 
mødt op. 
 
Herefter blev mødet startet med denne dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Thomas Hjort blev foreslået og valgt som dirigent,  
2 brandmænd fra Augustenborg-Bro blev valgt som stemmetællere. 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden. 
Henrik Sohl fremlagde sin beretning 
 
Rekruttering 
Foreningsarbejder vil altid være en udfordring - det bliver ikke mindre af at vi i de 
frivillige brandværn har en forening der skal fungere 24/7 året rundt. 
Efter CoVid-19 og nedlukningerne har der været fuldt fart på alle mulige frivillige 
- og for at få alle aflyste arrangementer afviklet på rekordtid  
Jeg føler det lidt som om at alle har skullet noget i hele tiden efter at coronaen 
blev aflyst. 
- Alle fødselsdage, bryllupper, sociale arrangementer, fodboldstævner, 
generalforsamlinger, venne sammenkomster, familie tam tam’er – osv.  
- Alt lige efter - og oven i hinanden. 
Alt imens at vi alle havde vænnet os til at være hjemme under coronaen og 
fundet ud af at det faktisk nok ikke var så slemt at være hjemme, bare nogle 
gange.  
I har alle masser af muligheder for at deltage i andet frivilligt arbejde, heldigvis 
har vi her noget ganske særligt - som vi alle er med til at passe på. 
 
Vis dem hvem vi er og præsenter jer selv og jeres værn, udstyr og ikke mindst 
vores frivillige kultur og værdier - ved alle lejligheder i Jeres lokalområder. 
 
Tag pigerne og drengene med ud – tag konen og børnene med – Lad ikke kun 
os der har været med i mange år, stå og prøve at rekruttere de ”nye” frivillige.  
 
De nye frivillige skal kunne spejle sig i dem i er nu, når I står der – ellers kan de 
ikke genkende sig selv i vores system og så er det ikke så interessant. 
Ungdoms brandværn og kadetter er kommet godt i gang igen og det ville glæde 
os meget, hvis I skulle få lyst til at blive operative sammen med os, når i må. 
 
I F33 forligsgruppen er alle dele af det danske beredskab samlet om at hjælpe 
hinanden med at blive bedre til at hjælpe de værnepligtige fra styrelsen ud i det 
operationelle niveau – både til de frivillige i Sønderjylland, Beredskabsforbundet 
og de deltids ansatte men også ud i de andre dele af det danske beredskab – 
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De nye uddannede skal vide at der er masser af muligheder for at fortsætte som 
operativ i beredskabet, også efter at de har forladt styrelsen. 
 
Arbejdet har fået høj prioritet. 
 
 
Mangfoldighed 
Alle dele af det Danske redningsberedskab, er repræsenteret i 
mangfoldighedsgruppen, styregruppen er udpeget og højt forankret i 
organisationerne. Der arbejdes med ligestilling og mangfoldighed, LGBTQIA* 
eller blot i daglig tale: LGBTq+  
Flere undersøgelser og projekter på tværs og i hele det danske beredskab.  
Skal vi blive endnu bedre til at kunne omfavne og rumme alle - skal vi også være 
bevidste om hvem alle er… 
Jeg kan allerede glæde mig over at se flere og flere opslag på bl.a. online 
medier og i aviser, der viser at der kommer nye frivillige til og at de nye frivillige 
ændrer sig stille og roligt over tid til at være mere farverige, mangfoldige og have 
forskellige baggrunde, jobs og interesser – det er godt at se det sker, i 
virkeligheden. 
Pas på de nye frivillige – de er ikke som os der har været med i mange år. Det er 
nye generationer, der kan noget andet og som ikke finder sig i hvad som helst. 
Med den spirende mangfoldighed i værnene, kan vi se frem til en endnu bedre 
opgaveløsning, til gavn for vore foreninger og for beredskaberne.  
Det viser blot at når vi i beredskaberne i fællesskab kan finde ud af at fokusere, 
så sker der også noget. 

 
Og 5 minutter kravet er til stadig drøftelse – en udvidelse af afgangstiden til blot 
7 minutter, ville være medvirkende til at rekrutterings radius’en bliver 2 minutter 
større.  
Det giver bare ikke, så meget mening at måle på afgangstiderne, ankomsttiden 
er derimod vigtig - hurtig hjælp, er dobbelt hjælp – sagde man engang. 
 
Blivbrandmand.nu 

 
Husk blivbrandmandnu.dk 

 
Torben Jensen er altid klar til at komme med ressourcer og gode ide’er, samt 
dele erfaringer fra projektet. I kan selv vælge hvad i synes der kan give mening, 
netop for Jer - i netop Jeres lokalområde.  
 
At arbejde med frivillige 

 
Jeg håber så inderligt at I alle modtager fortjent - men også stor anerkendelse 
for Jeres frivillige indsats i Jeres lokalsamfund. 
At Beredskaberne passer på Jer og sørger for at gøre det nemt for Jer - at være 
frivillige 
At der ikke bliver trukket unødigt på Jeres velvillige frivillighed ud over Jeres 
forpligtelser og det i selv kan gi’ 
Jeg hører jævnligt at flere deltids brandmænd kalder sig selv for frivillige, men i 
ordets bogstaveligste forstand så er de deltidsansatte. 
Det er en helt speciel ledelsesudfordring at have med frivillige at gøre – Det 
kræver meget og kan være bøvlet, men lønnen er engagement og velvillige 
frivillige 
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Jysk Brandværnsmuseum i Kjellerup 
Den sidste fredag i september hvert år – tager Brand og redningshistorisk 
selskab på tur, et sted i Danmark - her besøger selskabets interesserede en 
eller anden form for museum eller brandrelateret aktivitet.  
-  i år mødes alle i Toreby på Lolland - fredag d. 30. september – Med besøg på 
Brandmuseet i Nykøbing (Sjælland) 
Og Kommer du i nærheden, bør du ligge vejen forbi Kjellerup og sige hej! til 
nogle af vore gamle effekter fra Museet i Gram – Mød de frivillige på museet og 
bliv klogere på effekterne og hvad det er for en teknik der sidder i. 
Museet har også en støtteforening hvor alle kan blive medlem.  
Personligt støttekort koster 100,00 kr. og et Firma støttekort koster 500,00 kr. 
Kontingentet kan indbetales på konto 9225 – 458 598 537 1  
eller på MobilePay 20 56 55 
Husk at opgive navn, adresse og e-mail/ mobilnummer når i indbetaler 
https://jyskbrandmuseum.dk/ 
 
Brandværnsmarch 
Efter 2 år lykkedes det endelig igen Egernsund frivillige Brandværn, at afvikle 
Brandværnsmarchen i Egernsund. Det blev en fin dag og en god fest (har jeg 
hørt) 
 
BF Landsråd 

 
Sønderjysk Frivillige Brandværns forbund er en del af Beredskabsforbundet. 
Beredskabsforbundet er ståsted for alle de frivillige i de danske beredskaber. 
Landsrådet er Beredskabsforbundets ”generalforsamling” typisk over to dage 
med et kombineret temamøde, festmiddag og landsråd – det i år blev afholdt i 
Kolding. 
Næste Landsråd finder sted d. 10. og 11. juni 2023 – denne gang i Vingsted. 
Vi har i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 20 delegerede pladser + 
bestyrelsen. 
Men vi har endnu aldrig været 30 mand afsted - det håber jeg vi skal prøve - en 
gang. 
Tidligere deltagere plejer vi som regel at kontakte, men ellers fremsendes en 
opfordring til alle Kaptajner hver gang og repræsentanter fra netop Jeres værn, 
er meget velkommen. 
 
Tak! 

  
Til alle Jer frivillige - Tak fordi I er her! 
Tak fordi at I gør en forskel! - uden Jer var vi alle sammen meget fattigere 

 
En for alle – alle for én, Gud til ære – næsten til værn 

 
TAK! 
(Det talte ord gælder)  

 
Henrik Sohl 
Formand, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund – d. 3. september 2022 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
Kasserer Tommy Riisgaard var forhindret og sekretæren læste derfor det 
reviderede regnskab op. Regnskabet var omdelt på bordene, dog var det ikke 
underskrevet. Det originale regnskab med underskrifter blev vist frem. En kopi af 
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det underskrevne regnskab udsendes sammen med referat. 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.  

4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med et kontingent på 750 kr. 
Dette blev vedtaget af forsamlingen.  

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling 

6. a: Valg af formand Henrik Sohl 
Genvalg til formand Henrik Sohl 
b: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
Genvalg af Palle Frederiksen, Egen, og Erik Johannsen, Broager som revisor og 
Ib Schmidt, Bylderup-Bov som revisor suppleant. 
c: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret. 

7. Valg af stedet for næste års stævne (Sommersted er foreslået).  
Vi kontakter Sommersted om de stadig er villige til at arrangere stævnet i 2023. 

8. Gæsterne har ordet. 
a.: Sønderjysk Forsikring – Kim Heise 
Vi er glade for at vi igen kan hilse på jer efter et par år med Covid-19. 
Vi vil ikke lade nogen være alene. Derfor støtter vi de frivillige brandværn.  
I skaber tryghed og sikkerhed i vores samfund.  
I gør det frivilligt og ulønnet.  
I gør det godt og tak for det. 
I skal have udstyret i orden, vi støtter derfor igen i år 8 brandværn med penge til 
udstyr. 
 
Vi ændrer fra i år ansøgningen så den skal indsendes mellem 1. april til 30. juni 
og der vil være overrækkelse til årets Sønderjyske Stævne. 
 
Følgende brandværn modtog en donation: 
Tinglev: 25.000 kr.  
Bedsted: 25.000 kr.  
Løjt Kirkeby: 25.000 kr.  
Kegnæs: 25.000 kr.  
Egen: 15.000 kr.  
Stepping: 15.000 kr. 
Rinkenæs: 10.000 kr. 
Arnum: 7.500 kr. 
 
Eva Lillelund fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev: 
På vegne af Direktør Laila Reenberg, Kolonnechef Stig Hammerhøj og Martin 
Thomsen fra Center for Uddannelse siger jeg tak for invitationen. 
Beredskabsstyrelsen er glade for traditioner og tillykke med de 100 år til SFB. 
Vi er fra Beredskabsstyrelsen glade for de indsatser vi har sammen, det er altid 
en fornøjelse at være ude ved jer. 
Vi gør et stort arbejde for at få de værnepligtige til at komme ud i beredskaberne 
efter værnepligten. Motivationen kommer også når vi er sammen med jeg på 
opgaver. 
 
Charlotte Lund Vicelandschef i Beredskabsforbundet. 
Tak for invitationen og tillykke med de 100 år. 
Vi skal være bedre til at tage imod de nye medlemmer, lade dem komme til orde 
og ikke bare ”gøre som vi plejer” og fortælle røverhistorier. 
Tillykke til Henrik med genvalget og tak for samarbejdet i landsledelsen. Håber vi 
ses til landsrådsmødet næste år (10 – 11 juni 2023 i Vingsted) 
  

9. Overrækkelse af hæderstegn og skydepræmier. 
Da der ikke var tilmeldinger til skydekonkurrencen er der ingen præmier til 
vindere. 
Sønderjysk Brandværnsforbunds 25 års fortjenstmedalje blev tildelt til: 
Dan Nielsen, Tønder 
Niels Jørn Nielsen, Ravsted 
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Flemming Hansen, Ravsted 
Allan Gram, Tyrstrup 
Steen Hansen, Rødekro 
Disse brandmænd modtager deres 25 års fortjenstmedalje senere:  
Steen Matzen, Rødekro 
Bruno Selck Frederiksen, Tyrstrup 
Tommy Petersen, Ravsted 
Claus Erik Hansen, Egen 
Claus Engkær Martin, Nordborg 
Egon Petersen, Bovrup-Varnæs 
Niels Brylle, Øster Højst 
 
 

10. Eventuelt. 
Sekretæren opfordrede til at melde ind hvis man gerne ville arrangere næste års 
brandværnsmarch, i år blev den afviklet i Egernsund. 
 
For at fejre forbundets 100 års jubilæum er forbundet vært ved forfriskninger 
efter marchturen og der er en lille gave til alle brandværn som uddeles efter 
marchen. 
 
Efter dette blev forsamlingen bedt om at rejse sig og formanden læste en hilsen 
fra Hendes Majestæt Dronningen. 
 

  
Kl. 12.00        Fællesspisning.   
 
Kl. 13.00  Foredragsholderen havde desværre meldt afbud dagen før og det havde ikke været 

muligt at finde en erstatning. 
 
Kl. 13.50   Klargøring til festmarch     
 
Kl. 14.00         Festmarch. Mødested: Augustenborg Hallen, Kettingvej 19A, 6440 Augustenborg 
 
Kl. 14.45   Stævnet slutter ved Augustenborg Hallen med kammeratligt samvær hvor SFB i 

anledning af jubilæet var vært. 
 


