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Bestyrelsen
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.
Nels Thorsgaard, Kjeld Theilgaard, Heinz Flindt, John Jannsen. Kaj Jørgensen
Referat bestyrelsesmøde torsdag 22. november 2007 kl. 18,00 på Skodborg Brandstation.
Afbud: Peter Sørensen. Peter Petersen, Kaj Jørgensen.
Pkt. 1. Godkendelse af referat.
E mail adresser på brandværn, tjekkes af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og sendes til Heinz
Flindt.
Dres tager kontakt til Stubbæk og Løjt angående brandværnsmarch 2008.
Referat godkendt.
Pkt. 2. Siden sidst.
Johannes J. orienterede om nyt fra Sønderborg kredsen, Nye pager og vagtcentral, Ny pickliste.
Kontrakter angående slukning og service er klar. Nytårsparole 5. januar 2008 i Guderup.
Ny brandskole søges etableret i Sønderborg. Uddannelsesudvalg har kikket på
funktionsuddannelsen. Redningsbåd etableres i område vest.
Ole S. orienterede om nyt fra Kolding kommune. Usikkerhed, hvor de frivillige brandværn hører
hjemme i sikkerhedsorganisationen. Måske akutbil hos de frivillige brandværn også. Valgt fælles
talsmand Vamdrup, Lunderskov, og de 3 frivillige værn.
Dres, orienterede om nyt fra Åbenrå kommune. Økonomien ikke afklaret endnu. Kontrakt er ikke
underskrevet. Slukningsdistrikter bliver diskuteret.
Otto H. orienterede om nyt fra Haderslev kommune. Harmoniseringsdelen er næsten færdig.
Kontraktforhandlinger er i gang, enighed i gruppen af brandværn om, at komme med et andet
udspil.
Heinz F. orienterede om nyt fra Tønder kommune. Tankvogn og tender assistance fastlagt.
Møgeltønder Friv. Brandværn i fare for at blive nedlagt.
Arne C. Orienterede om nyt fra Vejen kommune. Kontraktforhandlinger er afsluttet, samt
økonomien på plads. Kontrakterne følger byrådsperioden.
Pkt. 3. Møder i vore kommuner / kredse.
Arne C. orienterede om mødet med beredskabscheferne. Hovedpunkter var sikkerhed, hvervning af
nye medlemmer, Forsikring, og dialog i fremtiden.
Kursen overfor beredskabscheferne diskuteret.
Vi indkalder til nyt møde i april / Maj 2008.

Arne C, orienterede om en erstatningssag i Nordjylland, vedrørende en arbejdsskade i. Forbindelse
med slukningsarbejde. Vigtigt at få undersøgt forsikringsforholdene.
Heinz F. orienterede om passagerforsikring og tredje parts forsikring ved elemtær
brandbekæmpelse o. lign.
Nels T. prøver at sætte noget sammen angående forsikringsforhold og eksempler i starten af det nye
år.
Kreds Nord har afholdt møde her i efteråret.
Kreds Åbenrå holder møde i, forbindelse med mødet med beredskabschefen.
Kreds Sønderborg har gruppemøder og valg i næste uge.
Kreds Tønder valg i forbindelse. med møde i indsatsforum.

Pkt. 4. De enkelte udvalg.
Museumsudvalg undersøger om forbundet skal sælge museet til museets venner.
Stævne udvalg til møde i Nordborg d 11/12.
Udlandsudvalg har mange kontakter i det nordtyske. Møde i Slesvig angående forskellige tiltag
vedr. uddannelse, materiel, socialt på tværs af grænsen. Nyt øvelsesområde etableres i
Nordtyskland.
Hjemmesideudvalg. Ingen respons fra de enkelte værn. Historier , nyheder o. lign.
bringes i Æ Sprøjt.
Referater fra bestyrelsesmøder sættes på hjemmesiden.
Pkt. 5. Beredskabsforbundet.
3 personer fra forbundet deltager i mødet fredag d 23/ 11
Enighed om at se positiv på det, hvad Beredskabsforbundet kommer med.
Pkt. 6. Økonomi.
Kassebeholdning dags dato 7058 kr.
Pkt. 7. Eventuelt.
Skydepræmier sponsoreres eller købes til næste stævne.
Æresmedlemmer, skal vi udnævne nye?
Stubbæk ønsker brandværnmarch i 2012.
Johannes, overbragte en tak fra Palle Frederiksen og Peter Sørensen, for opmærksomheden til deres
fødselsdage.

Referent.
Ole J. Sørensen.

