Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921
Fremmøde:
Bestyrelsen:
Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Tommy Riisgaard, Allan Gram, Ernst Dieter Bohlbro, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik Henriksen,
Ervin Holt, Kim Hansen
Gæster:
Marianne Kjær/BF, Søren Frehr Sørensen, Nels Thorsgaard, Arne Christensen, John Jannsen, Kjeld Theilgaard
Afbud:
Torben Jensen /BF, Kaj Jørgensen
Dagsorden for 1. bestyrelsesmøde
torsdag d. 26.2.2015 kl. 18.00 på Hørup Brandstation, Hørup Bygade 14, 6470 Sydals
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt – er udsendt
Pkt. 2 Beredskabsforbundet – Regionsleder Marianne Kjær har ordet
Beredskabsforbundet har en udfordring i toppen, Landlederen har fået nyt arbejde i udlandet og stopper derfor.
Der søges efter en afløser.
Robust borger, der er afviklet 48 kurser i 2014 i regionen, i alt 250 stk. I år skal der i alt afvikles 500 kurser. Alle
opfordres til at melde ind med mulige interessenter for at målet nås.
Viceregionsleder er blevet kredsleder i Svendborg, kasseren har indvilliget i at tage posten, så nu mangler der en
kasserer.
Projekt Østbørn i Kolding fortsætter igen i år på rent frivillig basis. Der søges hvert år sponsorer til alt. Der er i år
lavet en aftale med en virksomhed som sponsorerer alt kød til de 50 deltagere i alle 14 dage.
Pkt. 3 Siden sidst
a. Tak til alle der arbejder for SFB, både i indland og udland.
b. Velkommen til Allan Gram fra Tyrstrup som afløser Bjarke Skipper fra Skodborg. Formanden udtrykte en tak
til Bjarke for sin indsats i bestyrelsen.
c. Strukturreformen: Formanden har været i en følgegruppe. Der var en drøftelse omkring medlemmer i den
kommende beredskabskommission. Vi ønsker at der både kommer medlemmer fra Beredskabsforbundet og
de frivillige brandværn
d: Bordet rundt
Nord: Der er brugt meget tid op til lukningen af Aller Friv. Brandværn. 5 medlemmer er flyttet til Tyrstrup
som nu er på 27 aktive, 1 er fortsat hos de frivillige i Kolding.
Tønder: Ny kaptajn og vicekaptajn i Tønder, ny kaptajn i Bredebro. Øster Højst har fået en ny bil, den gamle
skal bruges ved ungdomsbrandværn hvor der er 27 medlemmer.
Aabenraa: Der er oprettet et bådberedskab i Padborg og en bil er flyttet derfra.
Sønderborg: Der er stor frustration over sammenlægningen og de ændringer det vil medføre. Ellers ingen
store ting.
Dieter spurgte om hvor mange af orkestrene der stadig var aktive. Han tager kontakt til orkestrene for at
få en dialog om fælles problemer.
Arne Christensen sidder i udvalget for Redningsberedskabsprisen. Den er hverken blevet uddelt i 2013 eller 2014
da der ikke har været emner. Der er lavet et nyt regelsæt. Prisen kan tildeles til et heltids / deltids / frivilligt
beredskab. Prisen er på 25.000 kr. til hver gruppe. Arne sender det nye regelsæt som udsendes.

Pkt. 4 John Jannsen – Internationaler Sternfahrt in Sonderborg 2017
Planlægningen er godt i gang. Der bliver lavet reklame både i Schweiz til årets Sternfahrt og til Interschutz
messen i Hannover i år. Det bliver forsøgt at opnå en synergi med den store spejderlejr som også afvikles i
Sønderborg i 2017. Lederen af spejderlejren har været med til et første møde. Der vil blive behov fra
brandværnene, nærmere vil komme når planlægningen er på plads.
Pkt. 5 Museet –
a. Hvad sker der så nu?
Museet er tømt og alle effekter er flyttet til Jysk Brandmuseum. Søren Frehr og Henrik Sohl sidder i
bestyrelsen for museet. Der bliver formodentlig opsat et telt til at udstille biler. Museet har fået sponsoreret
varme fra Velux. Der bliver arbejdet på at få oprettet mulighed for at registrere alle arkivalier i et fælles
system: Arkiv.dk
Haderslev Kommunes økonomiudvalg har behandlet tilbageskødningen og den skal i byrådet snarest.
b. Økonomi – Lige nu - +/- på kassen /Henrik / Tommy
Forbundet betaler stadigvæk ejendomsskatter og andre udgifter, de kommer tilbage ved afslutningen.
Pkt. 6 Hjemmesiden - Frivillige-brandvaern.dk – nye sider /Kim Hansen
a: uniformsreglement
Vi arbejder på et uniformsreglement som anbefaling for de Sønderjyske Frivillige Brandværn.
b: ordenstegn og andet forbundet sælger
Der er udarbejdet en oversigt over ordenstegn m.m. Den bliver samlet med uniformreglement.
Pkt. 7 Dialogmøder i foråret ved vores medlemmer - kaptajnsmøder kommunevis?? Hvem vil have besøg og hvornår?
Aabenraa d. 4. marts kl. 19.15 på Tinglev Brandstation.
Pkt. 8 Økonomi – Henrik / Tommy
Økonomien er p.t. i orden. Der er ca. 70.000 kr. på kontoen. Der ligger mange medaljer på lager.
a: Ansøgning fra Broager Brandværnsorkestre ang. støtte deres tur til Sternfahrt 2015 (vedlagt).
Ansøgning afvist
Pkt. 9 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4
a. Næstformand – genvalg til Jens Erik Lind fra Tyrstrup friv. Brandværn
b. Kasserer – (Forbund og Museum) – genvalg til Tommy Riisgaard fra Hellevad friv. Brandværn
c. Sekretær – udpeget blev Kim Hansen fra Rinkenæs friv. Brandværn
Pkt. 10 Nedsættelse af arbejdsgruppen til Stævnet i Christiansfeld d. 12. september 2015 /Henrik
a. Formand og/eller kasserer samt sekretær + en fra området hvor stævnet afholdes
Henrik Sohl, Tommy Riisgaard og Kim Hansen deltager i mødet d. 10. marts kl. 19.00 i Tyrstrup.
Pkt. 11 Årets møderække
a. BF landsrådsmøde d. 20 + 21. juni
Vi har 20 pladser – 5 fra hvert område, seneste tilmelding er d. 15. april til formanden.
b. March d. 15. august i Egernsund, møde aftalt med Egernsund, invitation udsendes
c. Stævnet d. 12. september i Christiansfeld (Tyrstrup)
d. Bestyrelsesmøder d. 22.4 i Rinkenæs, d. 20.5 i Tønder, d. 19.8 i Broager, stævnet d. 12.9 i Tyrstrup,
d. 25.11 i Hellevad og d. 24.2.2016 i Tyrstrup
Pkt. 12 Eventuelt – Ordet er frit
Formanden har i dag fået besked på at Forsvarsministeren Nicolai Vammen kommer for at besøge forbundet
fredag d. 6. marts. Det bliver formiddag på Broager Brandstation. Programmet er ikke på plads endnu.
Ervin Holt fra Tønder meddelte at han stopper i bestyrelsen fra i dag. Nyt medlem bliver valgt i Tønder i løbet af
foråret..
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Forbundssekretær

