Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921
Mødt: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Paul Erik Henriksen, Erwin Holt, Niels Jørn Nielsen, Jens Erik Lind,
Torben Jensen /BF
Afbud fra: Ernst-Dieter Bohlbro, Bjarke Skipper, Kim Hansen
Referat fra 2. bestyrelsesmøde torsdag d. 22.5.2014 kl. 18.00 på Beredskabsstyrelsen Sydjylland,
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat

Godkendt
Pkt. 2 Siden sidst
a. Bordet rundt
Torben Jensen BF:
Drøftelse omkring hvordan det går med forebyggelsesuddannelsen i Region Syddanmark.
Hovedstaden har erfaringer med at når der deles 2000 foldere ud så er der 8 % der ca. responderer
(160)
Enkelte frivillige brandværn har bestilt kurser til deres brandfolk – det er rigtig fint, bliv ved med
det!
Tønder er i gang med at planlægge et forebyggelseskursus for ældresagen.
Måske kunne forebyggelseskursets folder også tages med rundt når man går rundt med de passive
medlemskort.
Hvad om de enkelte kommuner tog uddannelsen ind i deres introprogrammer for nye
medarbejdere? – der kan også arrangere større kurser – det største der pt. er planlagt er på op til
380 mand på en gang.
Der vil være stor opmærksomhed fra Beredskabsforbundets side, på at de undervisere der kommer
ud er de bedste og kan levere et ordentligt ”show” – da det bl.a. er det der skal være med til at
forebyggelseskurset bliver mere og mere interessant for alle befolkningsgrupper og kan sprede sig
fordi det giver mening for dem der har været med på kurset.
Husk at alle blot kan henvende Jer til Torben Jensen på 5370 6903 / tje@beredskab.dk – Der er
stadig muligheder for at få midler og inspiration til hvervekampagner – I skal bare sige til! – I
Broager fik de hele 5 nye kammerater med i værnet blot ved at gøre opmærksom på sig selv i
nærområdet, samtidig med at der er mulighed for at lave en historie ud af resultaterne som kan
bruges i pressearbejdet og som er sendt til aktuelle medier i området efter kampagnen har fundet
sted.
Den regionale konsulent kommer rundt til alle brandværn, det er vigtigt at vi kommer ud og får en
relationsdialog med alle brandværn i SFB og i den forbindelse også at gøre opmærksom på
hvervekampagnen og hvad der eller er gang i.
Alle værnepligtige der nu bliver hjemsendt fra Styrelsen i Haderslev får informationer omkring det
at være frivillig i Beredskabet og de frivillige Brandværn i Syddanmark – Torben fik et par input til
hvorledes konceptet kan udvides med enkle værktøjer.
Aabenraa Kommune - Tommy Riisgaard:
Har været på rundtur med deres beredskabskommission rundt til alle brandstationer, hvilket har
været en rigtig god oplevelse som virkelig har givet noget til alle medlemmer af kommissionen –
Det kan kun anbefales til alle kommissioner/kommuner. Politikerne har virkelig fået øjnene op for
hvad der rør sig i de enkelte brandværn og hvilke problemstillinger der er; samt hvad det egentligt
er at de frivillige brandværn løser af opgaver.
Vedhæftet og præcenteret: Indbydelsen til Hellevads 50 års jubilæumsfest med deres
venskabsbrandværn i Kaltenkirchen. Der er åbent hus i Hellevad bag brandstationen d. 14. juni kl.
13-16 og Forbundets bestyrelse (SFB) samt alle de frivillige brandværn i Aabenraa kommune er
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hermed velkomne og inviteret.

Haderslev – Vejen – Kolding - Jens Erik Lind:
Trekantens beredskab rumsterer lidt – og der har været lidt skriverier i avisen.
Kæderedning indføres i Kolding Kommune ca. pr. 1. juli.14
Tønder – Paul Erik Henriksen:
Har været på tur med beredskabskommissionen i Tønder, en tur til Leitstelle Nord
Kæderedning indføres i Tønder som supplement til deres normale udstyr.
Sønderborg Kommune – Henrik Sohl:
Beredskabschefen i Sønderborg har sat gang i ”børneundervisning” af de 3-5 årrige i samarbejde
med de frivillige brandværn i kommunen.. Se evt. klippet på tvsyd: Indslaget om
børneforebyggelse på TVSyd
Jyske Vestkysten har lavet og bragt en artikel om de 4 Sønderjyske borgmestres opbakning til de
Sønderjyske Frivillige Brandværn - vedhæftet dette referat (JV 21.05.14)
Som aftalt er John Jahnnsen udpeget til Beredskabsforbundets tur til Paris, et skulder klap for det
store arbejde han yder i bl.a. vort grænseoverskridende arbejde og SF2017
b. Orientering om arbejdet i Strukturudvalget (Henrik Sohl)
Rapporten er blevet færdig til tiden - dog er indstillingerne ikke klar endnu og et møde i udvalget
er nært forestående eller måske allerede afholdt?– Vi får ingen informationer overhovedet! Og
politikerne ved heller ikke noget endnu, måske i næste uge?
Pkt. 3 Museet
a. Økonomi – Lige nu - +/- på kassen /Henrik / Tommy
Der står pt. ca. 1200,- på kassen, det vil sige at vi lige om lidt løber tør på penge i museet.
Bestyrelsen besluttede at museet kunne ”låne” hos forbundet (SFB), pengene kommer
formegentligt igen når vi afvikler museet og eventuelt sælger effekter, eller får penge retur på
bygningerne – jo, hurtige det afvikles – jo, færre penge skal der bruges til faste udgifter – en af de
store udgifter er forsikringen som betales januar måned, næste gang 2015.
b. Afvikling af museet.
Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skal der laves en plan for afvikling og de enkelte brandværn
gives mulighed for at hente egne effekter. Det blev også omtalt at der måske var andre museer som
kunne have interesse i mindre dele af samlingen
Fra referat fra best. møde d. 27. feb. 2014:
Bestyrelsen beslutter at afvikle museet. Der laves en plan for afvikling som besluttes til næste
bestyrelsesmøde. De enkelte brandværn får mulighed for at hente deres eget materiel hvis vi
beslutter en afvikling.
Det er besluttet at nedlægge museet.
Plan for afhentning og koordinering er under udarbejdelse, rå skitse er udarbejdet på aftenens møde
– det er vigtigt for bestyrelsen, at vi kommer ud til ”alle” også de hvis værn i mellemtiden er blevet
nedlagt/sammenlagt – de enkelte repræsentanter i bestyrelsen vil sørge for at det kommer ud til
”alle”
Der har været et par enkelte henvendelser om at få effekter, bl.a. fra Oldemorstoft (Bov museum)
(Museum Sønderjylland) som har udlånt nogle effekter, scan af registreringskort er vedhæftet
referatet.
Klip fra henvendelse:
8124 Brandsprøjte i to dele (buk og pumpe), oprindeligt fra Hokkerup.
11101 Brandbil med hammel, manuel trækstang, slanger og strålepistol samt diverse værktøj,
oprindeligt fra Frøslev, ca. 1860.
11192 Håndbrandsprøjte
11217 Pumpe til brandsprøjte
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Jeg vedhæfter indscannede genstandskort på disse numre. Derudover vil jeg gerne komme på besøg,
og se, om jeg kan udpege flere genstande, som er fra Bov Museum/Oldemorstoft.
Med venlig hilsen
Mads Mikkel Tørsleff
Museumsinspektør / Curator
Museum Sønderjylland – Oldemorstoft
Alt hvad der udleveres fra museet skal registreres så vi i bestyrelsen ved; hvor hvad er blevet af, så
kan vi altid gå tilbage og se hvor hvad er, hvis vi skulle blive i tvivl.
Bestyrelsen, tror pt. ikke på der vil være de store problemer med at blive enige om hvem der henter
hvad.
Registreringen kunne foregå ved at tage et foto af genstanden kodet sammen med en
kvitteringsliste.
Pkt. 4 Stævnet er d. 13. september i Agerskov.
Næste møde med Agerskov og stævneudvalget er d. 25. juni. kl.19 i Agerskov - Dagsorden og
indkaldelse håber vi kan udsendes i beg. af juli samt på mail først i august.
Pkt. 5 Økonomi – Henrik / Tommy
a. Tilskud Private / Offentlige
b. + / _ på kassen siden sidst
Tommy udsender kontingenter snarest
Tommy vil sørge for nye navneskilte til alle medlemmer af bestyrelsen i en ordentlig kvalitet med et
fornuftigt eksklusivt design så det passer til vores unifinform.
Er der nogen i bestyrelsen der mangler hverdagsuniforms genstande, så sørger Tommy for det.
Det er besluttet at formanden skal have en komplet ny uniform, da han skiller sig meget ud i sin 20 år
gamle uniform, denne bestilles hos styrelsen i Haderslev, snarest.
Forbundet har besluttet at understøtte forbundsmarchen ved at investere i og levere medaljerne til
marchen og de kommende marcher. Årets march er d. 16. august 2014 i Bylderup Bov
Medaljen leveres imod at det afholdende værn reducerer deltagergebyret på marchen med
medaljens pris.
De Tyske deltagere synes at prisen for at deltage er forholdsvis høj, fordi de i Tyskland kun betaler et
symbolsk beløb
for at deltage i lignende arrangementer – primært fordi de har en helt anden økonomi via
”brandskatten” i Tyskland
Pkt. 6 Eventuelt – Ordet er frit
Husk at vi skal have lavet information om medaljer og uniform til hjemmesiden – Henrik afventer
stadig BRS som har lovet et svar, men det trækker ud..
Henrik check drejebogen for marchen og vend den med Torben
Torben indbydes til møderækken
Referent:
Henrik Sohl
Årets møderække
a. BF landsrådsmøde d. 21 + 22. juni
b. March d. 16. august i Bylderup-Bov
c. Stævnet d. 13. september i Agerskov
d. Bestyrelsesmøder d. 22.5 + 13.9 + 27.11 + 26.2.2015
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