Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
stiftet 1921

Dagsorden for 1. bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 18.00 på
Tyrstrup Brandstation, Industrivej 1, 6070 Christiansfeld
Deltagere:
Bestyrelsen: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Allan Gram, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik
Henriksen, Verner Leonhardt, Martin Michaelsen, Kim Hansen
Gæster: Marianne Kjær, Torben Jensen, Nels Thorsgaard, Søren Frehr Sørensen, Kjeld Theilgaard.
Afbud fra: Ken P. Julius, Arne Christensen, Kaj Jørgensen
Velkomst til bestyrelsesmødet ved Henrik Sohl, især til vores gæster og til vores nye medlem Martin
Michaelsen som repræsenterer Sønderborg Kommune, Ken Julius, også nyt medlem fra Sønderborg
var desværre forhindret pga. sygdom.
Herefter en kort præsentation af de øvrige medlemmer.
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat (er udsendt)
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.
Vi var desværre ikke så skarpe ved sidste møde da vi talte om fastelavn, det blev ikke aftalt
om vi kunne give et tilskud til annoncering da dagen faldt på 11.2
Pkt. 2 Beredskabsforbundet – Regionsleder Marianne Kjær har ordet
Marianne Kjær fortalte at der er travlt med årsmøder i alle BF-kredse. Der er underskrevet
aftaler mellem kredsene og de respektive beredskaber, det er godt at alle beredskaber vil de
frivillige.
Landssekretariatet har haft travlt, der er ansat en direktør og andre administrative poster er
besat så det nu fungerer godt. Der er kommet en ny konsulent på Sjælland og Henning
Skallebæk har nu også Syddanmark foruden Midtjylland.
Der er travlt med hvervning i Trekant Brand, der er mødt 51 op til infomøder og 30 af dem
deltager i en intro weekend i marts. Forhåbentlig vil en del af dem fortsætte som frivillige.
Projekt Østbørn har kørt i mange år, år 2017 blev det sidste år. Det har vist sig at det ikke er
muligt at drive det fra BF. Der er nu en ny organisation som har overtaget projektet.
Robust Borger skulle have 2500 deltagere igennem kurset, der blev nået 4200 deltagere
takket være henvendelse til boligforeninger, skoler og efterskoler.
BF stævne 2018 afholdes af Sønderborg Kredsen o er henlagt til Gråsten. Der mangler
hjælpere til de forskellige opgaver og det er også muligt at deltage med hold til de forskellige
konkurrencer om lørdagen.
Pkt. 3 Beredskabsforbundet - Konsulent Torben Jensen har ordet
Torben Jensen har efter aftale ”overtaget” SFB fra Henning Skallebæk og er derfor stadigvæk
vores kontakt, både som konsulent på BlLivbrandmandnu.dk og andre berøringsflader.

Pkt. 4 Siden sidst
Brand og Redning Sønderjylland:
Direktør Jarl V. Hansen har fået stillingen som ny direktør for Trekant Brand. Der er derfor i
Brand og Redning Sønderjylland startet en ansættelsesprocedure hvor det skal afklares hvor
mange der skal sidde i ansættelsesudvalget. Der bliver både plads til politikere – som skal
have flertal – medarbejdere og frivillige.
Ny formand for den fælles beredskabskommission er Henrik Frandsen, borgmester i Tønder.
Trekant Brand:
Har jo fået en ny chef.
Arbejdet med den risikobaserede dimensionering er i fuld gang, det skal være færdig i år.
Der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse hvor alle medlemmer / ansatte har haft
mulighed for at give input.
Sønderborg:
Der sker ikke meget i Sønderborg lige nu, Vester Sottrup har fået ny kaptajn og Rinkenæs har
skaffet 5 nye medlemmer og har derfor opfyldt målet i deres handleplan og på sidste møde i
beredskabskommissionen blev det besluttet at der skal tegnes en ny kontrakt med Rinkenæs.
Pkt. 5 Indkomne emner:
a: Hvervning af nye medlemmer?? (Poul Erik)
Et spørgsmål fra medlemmerne: Hvordan kan man gribe sagen an?
Kontakt vedr. hvervning er til blivbrandmandnu.dk ved konsulent Torben Jensen. Det
er stadigvæk muligt at få hjælp til opsætning af reklamer og der er også mulighed for
at få lidt økonomisk hjælp til det.
Torben Jensen tager forbi Haderslev når et hold værnepligtige er færdige for at
fortælle hvilke muligheder de har med deres uddannelse og at de er efterspurgt ved
beredskaberne. Det samme gør de andre konsulenter.
Der er flere film undervejs hvor det fortælles om at det er ”hr. og fru Danmark” der er
brandmand og at de er for alle.
Der er et hæfte undervejs med mange tips til hvervning. Det bliver sendt til alle
brandstationer. Både film og hæfte er klar indenfor et par måneder.
b: Medaljer udleveres kun til stævnet?? (Verner)
Mange vil ikke komme til stævnet hvis det er muligt at få tilsendt forbundets medalje
og så udlevere den til et medlemsmøde el. generalforsamling i brandværnet.
Bestyrelsen er enedes på at det fremover kun vil være muligt at få tildelt SFB´s 25 års
medalje til vores stævne når de 25 år er opnået eller året efter til en parole i
pågældende kommunes beredskab. Medaljen skal overrækkes af et medlem af SFB´s
bestyrelse.
Dette bliver snarest rettet på vores hjemmeside.
c: BF-medlem (Kim)
Information udsendes til alle kaptajner om at de fremover selv kan oprette og
vedligeholde deres medlemmers oplysninger. Det er disse adresser som får tilsendt
bladet Beredskab.
Sekretæren og formanden har haft et møde med Torben Jensen hvor systemet blev
demonstreret og password blev tilrettet så sekretæren nu har mulighed for at hjælpe.
Der vil blive sendt en mail til de kaptajner der endnu ikke har været inde for at
aktivere deres konto med hjælp til hvordan. Desuden tilbydes et kursus hvor 10 - 12

brandstationer samles og så vil sekretæren og Torben Jensen forklare og svare på
spørgsmål. Vi forventer det bliver en onsdag eller torsdag i april og maj måned.
d: Oprettelse af en ”fond” (Jens Erik)
Som udløber af et foredrag med en advokat foreslås at SFB opretter en ”fond” som
skal have til formål at hjælpe med at dække advokatomkostninger hvis en
brandmand bliver tiltalt i forbindelse med en færdselsulykke under udrykning. Den
retshjælpsforsikring som typisk findes i en indboforsikring vil ikke dække disse
omkostninger. Trekant Brand dækker ikke disse omkostninger.
Vi skal have undersøgt hvordan det forholder sig i Brand og Redning Sønderjylland –
Tommy har forespurgt – der er heller ingen dækning.
Kim har spurgt i Sønderborg, har ikke fået svar endnu.
Pkt. 6 Økonomi – Henrik / Tommy
Ser stadigvæk godt ud.
Pkt. 7 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4
a. Næstformand (Jens Erik Lind) - genvalgt
b. Kasserer (Tommy Riisgaard) - genvalgt
c. Sekretær (Kim Hansen) - genvalgt
Pkt. 8 Årets møderække
a. BF landsrådsmøde d. 9 + 10. juni på Comwell i Kolding
Vi har 30 pladser i alt til bestyrelsen og medlemmer, seneste tilmelding er d. 15. april til
formanden.
b. Brandværnsmarch – Ravsted og Hellevad arrangerer i fællesskab, dato følger
c. Stævnet d. 1. september i Skodborg (Friv. Brandværn)
e. Bestyrelsesmøder
torsdag d. 26. april, mødet afholdes i Ravsted kl. 18.00
lørdag d. 1. september, forud for stævnet i Skodborg, kl. 8.00
onsdag d. 7. november, mødet afholdes i Rinkenæs kl. 18.00
onsdag d. 27. februar 2019, mødet afholdes i Hellevad kl. 18.00 (med gæster)
Pkt. 9 Eventuelt – Ordet er frit
Udnyttet hele aftenen, derfor ingen yderligere.

