Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 22. april 2015 kl. 18.00
på Rinkenæs Brandstation, Nederbyvej 159, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Fremmøde: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Allan Gram, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul
Erik Henriksen, Verner Leonhardt, Kim Hansen
Afbud fra: Ernst-Dieter Bohlbro.

Pkt. 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat.
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.
Formanden bød velkommen og især til bestyrelsens nye medlem Verner Leonhardt fra
Tønder som afløser for Ervin Holt også Tønder.
Pkt. 2. Siden sidst.
Tønder Kommune:
Paul Erik Henriksen var forbundets repræsentant i ansættelsesudvalget vedr.
Beredskabsdirektøren i Sønderjylland. Han refererede lidt fra processen.
Ombygningen på Visby Brandstation er næsten klar, det ser godt ud.
Aabenraa Kommune:
Der bliver anskaffet andre brugte køretøjer til erstatning for de køretøjer der bryder
sammen eller er for dyre at reparere.
Er glade for at Jarl Vagn Hansen blev vores beredskabsdirektør, men er kede af at miste
ham i Aabenraa.
Sønderborg Kommune:
Der sker ikke meget, alle anskaffelser og vedligeholdelser er på et minimum på grund af
sammenlægningen. Vi afventer hvilke roller og opgaver skal være hvor i det nye selskab.
Haderslev / Kolding / Vejen Kommune:
Brandværnene i Kolding og Vejen Kommune kommer med over i Trekantområdets
Beredskab. Der er blevet ansat en direktør som var sikkerhedschef i DSB og har en leder
uddannelse fra militæret.
Det er besluttet at årets første møde i kreds Nord skal være med fagligt indhold. Der var
arrangeret et møde på Flyvestation Skrydstrup og næsten alle deltog. I efteråret er det et
kaptajnsmøde
Pkt. 3. Orientering
Brandværnsmarch 15. august 2015 i Egernsund: Invitationer er udsendt. Tommy og Kim
har været til møde med Egernsund, det bliver en god rute og der planlægges også en aften
fest for alle deltagere og byens borgere.
Sønderjysk Beredskab, intet nyt, vi venter på den nye direktør kommer i gang med
arbejdet.

Stævne i Christiansfeld (Tyrstrup Friv. Brandværn) lørdag d. 12. september. Programmet
er ved at være klar. Det forventes at være klar midt i maj.
Tilmelding Landsrådsmøde 2015 d. 20. og 21. juni, 4 fra bestyrelsen og 18 fra
brandværnene deltager, der er 2 pladser ledige. Kontakt formanden.
Pkt. 4. Hvervning.
Der er stadigvæk midler til hvervning. Kontakt Torben Jensen BF-konsulent. Det er vigtigt
at vi er på forkant med medlemstallet da der jo typisk går mindst 1 ½ år fra en ny optages
til han er igennem uddannelsen.
Pkt. 5. Økonomi.
Det ser fornuftigt ud, der er p.t. ca. 50.000 kr. på kontoen og der kommer kontingent ind
senere i år.
Pkt. 6. Forslag fra Torben Jensen/BF om et fælles møde (samarbejdsmøde) med alle
brandkaptajner
Vi blev enige om at invitere Torben og Marianne til et samarbejdsmøde med bestyrelsen
d. 20. maj i Tønder.
Pkt. 7. Evt.
Spørgsmål om der ligger nogen ”Bruno Brandmand” hæfter rundt omkring. Paul Erik
undersøger om der stadigvæk ligger nogen i Tønder.
Forslag om at lave en ”send ind” knap med hæderstegn ansøgning på hjemmesiden, Kim
kigger på det.
Kontingent opkrævning og hæderstegn-ansøgning udsendes med stævneinvitation i juni.

Referent:
Kim Hansen
Forbundssekretær

