Referat fra Sønderjysk Stævne lørdag d. 1. september 2018 på Skodborg Brandstation
PROGRAM:
Kl. 08.00

Hovedbestyrelsesmøde på Skodborg Brandstation.

Kl. 10.00

Delegeretmøde starter
Velkomst ved brandkaptajn Peter Schmidt
Skodborg sangen
Borgmester Egon Fræhr bød velkommen til stævnet i Skodborg og Vejen
Kommune.
SFB er stiftet i 1921 og det er jo lige efter genforeningen. Dengang betød det
også stiftelsen af mange frivillige brandværn. Det er stadig vigtigt at støtte op om
sammenhold. Der er også stadig brug for lokale sammenhold og for frivillige og
derfor også brug for at rekrutere nye medlemmer og det er ikke blevet lettere pga.
arbejdspladserne i dag ligger langt fra hjemadressen. Derfor er det også vigtigt at
vi siger tak for jeres indsats.
Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, Trekant Brand. Takkede for invitationen
og bad forsamlingen om at rejse sig og med 1 min. stilhed at mindes den dræbte
brandmand fra Hørning.
Der er i Trekant Brand som i resten af Sønderjylland nødvendigt at der er
brandstationer og nok mandskab. Vi skal have godt materiel og også sørge for at
mandskabet bliver uddannet så vi kan bruge det nye materiel. Brandværn og
brandmænd kan godt være lidt svære at få til at ændre på ting så det kan tage
nogen tid.
Der er politisk enighed om at der skal være frivillige og det så længe vi stadig kan
klare at køre med de biler og det mandskab der er nødvendigt. Derfor er
rekrutteringen så vigtig
Formanden Henrik Sohl bød alle fremmødte velkommen. Jeg er glad for at se jer
alle og vi skal især huske at tage vores unge medlemmer med så de også får en
fornemmelse af hvad det er at være med til stævne.
Formanden bad forsamlingen om at rejse sig og holde 1 min. stilhed for de
brandmænd der ikke er blandt os mere.
Herefter blev der afsendt et telegram til Hendes Majestæt Dronning Margrethe
den Anden.
Sekretær Kim Hansen foretog navneopråb, 22 brandværn med 41 delegeret
mødt frem.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Arne Christensen (Skodborg) blev valgt som dirigent og 2 brandmænd fra
Skodborg blev valgt som stemmetællere.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden.
Henrik Sohl:
SFB er for frivillige brandværn og bestyrelsen er også frivillig. Formanden er
den der tegner forbundet og skaber relationer. Beredskabsforbundet er vores

fælles ståsted for alle frivillige i redningsberedskabet. Her har vi bl. a. stor
glæde af hjælp til rekruttering som Torben Jensen vil orientere lidt om senere.
Det er ude i hvert enkelt brandværn der skal gøres en indsats for at skaffe
flere nye medlemmer.
VI har jo vores museums effekter på det Jyske Brandværnsmuseum i
Kjellerup. Udstillingerne er et besøg værd hvis i kommer på de kanter.
BF-Stævnet i næste weekend bliver også et besøg værd. Der vil være ca. 150
unge mennesker og ca. 350 voksne som vil deltage i forskellige konkurrencer
i løbet af lørdagen. Brandmænd fra Broager, Egernsund og Rinkenæs vil
være hjælpere til dette. Kom og kig på konkurrencerne lørdag.
BF-Landsråd i juni, her har vi 30 pladser til rådighed. Invitationer kommer ud i
april - maj, deltag gerne.
Der er kommet nye direktører i Trekant Brand, Jarl Vagn-Hansen og i Brand
og Redning Sønderjylland er det Lars Møldrup. Velkommen til jer.
Brandværnsmarchen i år blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, kun 47
personer, i 1999 var der 750 tilmeldt. Vi håber det vil lykkes at finde et (flere)
brandværn som vil stå for marchen i 2019.
Tak til alle frivillige for jeres store indsats, Gud til ære, næsten til værn.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017.
Indtægter 2017: 159.378,75, udgifter 2017: 121.844,92.
Årets overskud 2017: 37.533,83:
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingent forbliver på 750 kr., det blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.
6. a: Valg af formand Henrik Sohl, Der var genvalg
b: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant, også her var der genvalg
c: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
7. Valg af stedet for næste års stævne.
Det er et brandværn i Tønder Kommune der er på tur, ingen forslag,
bestyrelsen arbejder med at finde et brandværn der vil afvikle stævnet i 2019.
8. Gæsterne har ordet.
a.: Sønderjysk Forsikring
Salgsdirektør Claus Dam takkede for invitationen og takkede alle brandmænd
for det store arbejde. Han fortalte at han sidste år blev kontaktet af et bureau
fra København som undersøgte til hvem og meget der blev givet i sponsorater
som f. eks. til Brøndby. De kendte ikke noget til ringridning og frivillige
brandværn, men de endte med at lave en stor artikel om støtte i Sønderjysk
Forsikring.
Sidste år var der kun kommet 3 ansøgninger om støtte og i dette år var der
kommet 12 ansøgninger, hvoraf de 6 blev imødekommet.
Derfor blev en repræsentant fra Stepping, Ullerup, Moltrup, Løjt Kirkeby,
Aabenraa og Rinkenæs bedt om at komme op for at modtage en check som
bevis på sponsoratet.
b.: Torben V: Jensen – Blivbrandmandnu – hvervning
Torben arbejder meget med rekruttering. Der er både penge i puljen og
mange gode ideer til hvervning.
Der var på Danske Beredskabers årsmøde indlæg fra beredskaber i London
og fra Sverige. Der var oplæg om hvordan de gør for at rekruttere nye
medlemmer også kvinder og indvandrere. VI skal til at bruge rollemodeller og

bruge nogle som nye medlemmer kan se sig selv i. Lige nu søger vi efter 5
nye rollemodeller så bare sig til.
Det er måske sådan nu at det er ego´et der bliver tilfredsstillet ved at blive
brandmand, de er måske hurtigt væk når det bliver hverdag igen. Her skal vi
også finde en måde at fastholde disse medlemmer.
c: Lars Møldrup, ny direktør i Brand og Redning Sønderjylland takkede for
invitationen og udtrykte en tak for at vi gør en forskel. Han glæder sig til
samarbejdet fremover.
d: Ilona Dudek, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, takkede for
invitationen og bragte en hilsen fra formanden Frank Homrich.
9. Overrækkelse af hæderstegn.
11 hæderstegn for 25 års tjeneste i de frivillige brandværn blev overrakt og 6
får dem overrakt senere.
Formanden havde modtaget et svar fra H.M. Dronning Margrethe.
10. Eventuelt.
Svegge-Agerskov: Han er formand for Sønderjysk Brandværns
Automobilklub. De har p.t. 3 biler bl.a. en Ford årgang 1935, en Bedford
årgang 1954 og en Chevrolet årgang 1956.
Det er lykkedes foreningen at skaffe sponsorer så alle 3 biler bliver køreklare i
2018.
Han medbragte nogle brochurer hvor det er muligt at betale et støttebeløb til
driften.
Sekretær Kim Hansen: Påbegynder oprettelse af alle brandkaptajner i BFMedlem systemet i løbet af oktober. Der bliver udsendt mail til alle kaptajner
med oplysninger om dette. Der bliver indkaldt til orienteringsmøder (hands-on
møder) i november / januar.
Kl. 12.00

Fællesspisning.

Kl. 13.00

Underholdning ved Jan Hammer (formand for LFDB og med i første sæson af
TV programmet Rigtige Mænd

Kl. 14.00

Festmarch starter fra brandstationen.

Kl. 14.45

Stævnet slutter med kammeratlig samvær på Skodborg Brandstation

