Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Referat fra Sønderjysk Stævne lørdag d. 13. september 2014 på Agerskov Kro.
Kl. 08.30

Kl. 10.00

Hovedbestyrelsesmøde på Agerskov Brandstation,
Præstegårdsvej 7, 6534 Agerskov
Velkomst

Delegeretmøde,
Kaptajn Brian Severin
Fællessang (nr.19)
Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune bød
velkommen til Tønder Kommune. Omtalte bl. a. den
aktuelle debat om et fælles Sønderjysk Brandværn.
Beredskabschef Jacob Christensen, Tønder Brand og
Redning, takkede for invitationen og var glad for at være.

Mindeord:
Telegram:
Fremmøde:

Forbundsformand Henrik Sohl. Bød velkommen og
udtrykte stor glæde over at være formand for de mange
frivillige brandmænd.
Overbragte en hilsen fra Forsvarsministeren som
desværre ikke kunne være med pga. Landsstævne i BF.
Vi mindes de kammerater der ikke er i blandt os mere.
Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden,
Fredensborg.
Navneopråb af de frivillige brandværn. Ud af 51 var 27
brandværn mødt med i alt 52 delegerede

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Brian Severin blev foreslået og valgt
2. Valg af stemmetællere.
Forslag om brandmænd fra Agerskov blev vedtaget.
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden.
Bestyrelsesarbejdet går godt, der er kommet nye medlemmer ind og en
tak til de medlemmer der i den forbindelse er gået ud for deres store
arbejdsindsats for forbundet.
Omtale af de forandringer der vil komme i forbindelse med
strukturkommissionens rapport og opfordrede til at vi alle vil være med til
at finde de bedste løsninger for vores arbejde fremover. Omtalte også de
muligheder der er for at hverve nye medlemmer uden for de traditionelle
fag.
Husk at lade den sociale del af brandværnet være med, det er det der gør
forskellen. Der er også plads og opgaver til de kammerater der er blevet
ældre og ikke mere ønsker at stå i forreste række. De var lidt ideer til
organisering af beredskabet med køretøjer og mandskab måske fra flere
forskellige stationer afhængigt af meldingen. En opgave for det nye
beredskab.
Oplyste at der er Sternfahrt d. 25. - 28. maj 2017 i Sønderborg.
BF Landsrådsmøde er d. 20. – 21. juni 2015 i Nyborg, i år deltog vi med
20 medlemmer inkl. bestyrelsen, der er plads til flere deltagere.
Brandværnsmarch 2015 bliver arrangeret af Egernsund Friv. Brandværn.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013.
Underskud:
12419.49 kr.
Regnskabet blev godkendt
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5. Fastlæggelse af kontingent
Fortsat 750 kr. pr. år.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
7. a: Valg af forbundsformand:
Henrik Sohl blev genvalgt uden modkandidat.
b:
Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
Formand Henrik Sohl – Broager
Næstformand Jens Erik Lind – Tyrstrup
Kasserer Tommy Riisgaard – Hellevad
Allan Gram – Tyrstrup
Niels Jørn Nielsen – Ravsted
Paul Erik Henriksen – Tønder
Erwin Holt – Tønder
Ernst Dieter Bohlbro – Hørup
Vakant – Sønderborg Kommune
Sekretær Kim Hansen – Rinkenæs
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Palle Frederiksen – Egen og Johannes Johannsen – Vester Sottrup
genvalgt
Erik Johannsen – Broager genvalgt som suppleant
9. Valg af stedet for næste års stævne.
Skal afholdes i Kreds Nord
10. Gæsterne har ordet.
Vicelandschef Mathias Rassov fra BF: Jeg er glad for at deltage i jeres
stævne i dag. Har en hilsen med fra Præsident Tom Behnke.
BF besøger beredskabsordførerne fra de forskellige partier og han fortalte
lidt om hvordan de besøg foregår. Bl. a. er der en udregning der viser at
hvor der er 5 fuldtidsbrandmænd svarer det i penge til ca. 35. frivillige
brandmænd.
Omtalte også ”Robust Borger” kurset. Der skal uddannes 1 mill. Danskere
over de næste 30 år. Opfordring til at arrangere kurser i vores
lokalområde.
BF konsulent Torben Jensen:
BF er i en rivende udvikling og for at styrke udviklingen er der ansat
konsulenter i alle regioner. Vi er glade for samarbejdet med SFB om
fælles opgaver.
Den robuste borger er en stor opgave som i opfordres til at arrangere
kurser på jeres egen brandstation.
Der ydes over 300.000 timer af frivillige hvert år.
Tag fat på mig hvis i har et behov for hjælp til hvervning, p.t. er vi i gang i
Gråsten og Egernsund.
Andre D. Det frivillige brandværn i Hamborg.
Tak for invitationen og tak for den gode kontakt, isæt til John Jannsen.
Vi glæder os altid til at komme til Danmark, vi er her tit synes Danmark er
et dejligt land
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Skadechef Kim Heise fra Sønderjysk Forsikring takkede for invitationen
og takkede os alle for vores værdifulde arbejde på skadestederne. Der er
en pulje på 160.000 kr. og med den ønsker vi at støtte bevarelsen af de
frivillige brandværn og det høje faglige niveau.
Der blev overrakt en check til disse brandværn:
Aabenraa, Agerskov; Oksbøl, Hoptrup, Øster Højst, Broager, Svenstrup,
Ravsted, Rømø, Kliplev. Det er checks på 10.000 kr.- 20.000 kr. til indkøb
af sikkerhedsudstyr, støvler, masker, m.m.
VI er meget glade for at kunne yde tilskud for at fastholde det høje
professionelle niveau. Der ydes en stor professionel indsats til nytte for
hele samfundet som vi værdsætter.
John Jannsen:
Stefan Hininger har lavet fredsduer. Den ene er udnævnt til Sankt Florian
due. Den vandrer rundt blandt de frivillige brandværn og vi vil få den til at
vandre blandt de danske brandværn.
11. Overrækkelse af hæderstegn.
I år var der 5 brandmænd og musikere der fik tildelt tegnet under stævnet.
12. Eventuelt.
Paul Erik; Tønder, Opråb til at huske at få stævnet offentliggjort og sørg
for at få de unge med for at sikre det fremtidige arbejde.
Niels fra Ravsted, opfordring om at støtte op om den Sønderjyske
Brandværnsmarch, det er en hyggelig dag.
Torben Wriborg, Oksbøl Opfordring til at sende alt pr. mail så det kan
sendes videre.
Tommy: Medaljer til marchen er nu købt af forbundet. Der skiftes kun
bånd med årstal.
Per, Bibehold postgangen, ikke alle læser mailen hyppigt.
Henrik Sohl: Opfordrer til at kaptajnen sørger for at give informationer
videre til mandskabet.
Telegram modtaget med en hilsen fra Hendes Majestæt.
Kl. 12.00

Fællesspisning.

Kl. 13.00

Foredrag ved Svend Erik Ravn,
Et foredrag der fik latteren til at runge i hallen.

Kl. 14.00

Festmarch.
Mødested: Agerskov Kro.
Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester gik foran faner, gæster og
brandmænd byen rundt. Marchen sluttede på brandstationen hvor de var
mulighed for at se en lille udstilling med udstyr til bl. a. førstehjælp og der
var køretøjer fra BRS Haderslev bemandet med frivillige.
Mange benyttede lejligheden til at snakke med kammerater fra de andre
brandværn.

