Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Kl. 08.30

Hovedbestyrelsesmøde på Rinkenæs Brandstation,
Nederbyvej 159, Rinkenæs.

Kl. 10.00
Velkomst

Telegram:
Fremmøde:

Delegeretmøde,
Kaptajn Kim Hansen
Fællessang (nr.19)
Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg Kommune
Beredskabschef Bjarne Neermann,
Sønderborg Brand og Redning
Forbundsformand Henrik Sohl.
Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden,
Fredensborg.
Navneopråb af de frivillige brandværn. Ud af 52 var 32
brandværn mødt med i alt 61 delegerede

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Kim Hansen blev foreslået og valgt
2. Valg af stemmetællere.
Forslag om brandmænd fra Rinkenæs blev vedtaget.
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden.
Bestyrelsesarbejdet går godt, der er kommet nye medlemmer ind og en
tak til de medlemmer der i den forbindelse er gået ud for deres store
arbejdsindsats for forbundet.
Forbundet har været repræsenteret ved flere lejligheder ved vores
kollegaer i Tyskland.
Forbundet er med i Beredskabsforbundets landsledelse hvor beslutninger
træffes og er også repræsenteret ved arbejdet med at ændre på
Holdlederuddannelsen. Vi håber også på at blive repræsenteret i
undersøgelsen af det fremtidige beredskab.
Museet i Gram er en langvarig historie og der er ikke nogen løsning i syne
endnu. Der arbejdes på et muligt samarbejde med Universe ved Danfoss.
Politikerne i Haderslev har taget det med på budget for næste år.
Der har i flere kommuner været en debat omkring vores
forsikringsdækning når vi er i indsats eller arbejder på brandstationen. Det
er kommunen der tegner en arbejdsskadeforsikring som dækker dette.
Sørg for at alle brandmænd får kendskab til forsikringsbetingelserne.
Forbundet har for en del år siden tegnet en forsikring som gælder alle
brandmænd og figuranter når de udfører arbejde i forbundets tjeneste.
Forsikringsbetingelserne bliver lagt op på hjemmesiden.
Formanden udtalte i forbindelse med at der i nogle kommuner ikke laves
helbredserklæringer at disse erklæringer ikke er meget værd. Han
opfordrede til at gå til sin egen læge for at få et lægecheck, det er gratis
og vores egen læge kender os jo bedst. Sundhedssamarbejde er nok
vejen frem og gerne med en aftale om fitnesstræning indbygget.
Omkring hvervning er der nye bannere på ve. Der er stadig midler til at
lave noget hvervning, bare sig til hvis der er ønsker.
Der kommer radio spots igen fra d. 16. september og 2 uger frem.
Formanden er stolt og glad over alle de der gør et stort arbejde i de
frivillige brandværn til gavn for hele landsdelen.
Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012.
Indtægt:
50373.85 kr.
Udgift:
65.214.76 kr.
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Underskud:
14840,91 kr.
Regnskabet blev godkendt
5. Fastlæggelse af kontingent
Fortsat 750 kr. pr. år.
Forslag om at lave et specielt kontingent for ungdomsbrandværn og
passive medlemmer
For begge blev der foreslået og vedtaget et beløb på 300 kr.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
Formand Henrik Sohl – Broager
Næstformand Jens Erik Lind – Tyrstrup
Kasserer Tommy Riisgaard – Hellevad
Bjarke Skipper – Skodborg
Niels Jørn Nielsen – Ravsted (nyvalgt, men ikke tilstede)
Paul Erik Henriksen – Tønder
Erwin Holt – Tønder
Ernst Dieter Bohlbro – Hørup
Vakant – Sønderborg Kommune
Sekretær Kim Hansen – Rinkenæs
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Palle Frederiksen – Egen og Johannes Johannsen – Vester Sottrup
genvalgt
Erik Johannsen – Broager genvalgt som suppleant
9. Valg af stedet for næste års stævne.
Agerskov tænker over det
10. Gæsterne har ordet.
Sønderjysk Forsikring overrakte 95.000 kr. til 7 brandværn til indkøb af
personligt udstyr og materiel.
Karsten Andersen (Landsforeningen for deltidsansatte) takkede for
invitationen. Der bliver skrevet meget om beredskabet i denne tid, et stort
emne er Deloittes rapporten m.m. med besparelser på op til 0,5 mia. kr.
Der gøres forskellige ting på forkant, der tales bl. a. om sammenlægning
af beredskaber. Landsklubben er positiv på de ideer med nedlæggelser
og kan også se en ide i at nedlægge de fuldtidsberedskaber der kun har 1
– 2 udkald hver dag.
Der nedsættes et udvalg fra 6 ministerier og KL. Der må ikke ske
forringelser af det daglige beredskab i forbindelse med ændringerne.
Andre ting der sker, er bl. a. på Bornholm er der nedlagt en
udrykningsvagt og nu har man også ønske om at nedlægge en
holdledervagt, dette har Beredskabsstyrelsen protesteret kraftigt imod.
I arbejdsløshedsloven er der en regel om 26 ugers supplerende
dagpenge. Nyeste påhit er at der ved opsigelse som brandmand efter de
26 ugers dagpenge nu fås karantæne i forhold til dagpenge.
Der er også nedsat en tværfaglig gruppe omkring kræftrisikoen som
måske ikke helt er underbygget.
Lennart Olsson, vicelandschef fra Beredskabsforbundet takkede for
invitationen.
Det er rart at høre at det er så godt at være i det Sønderjyske og især
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syntes det godt at både borgmester og beredskabschefen vil de frivillige.
Han kom også med en opfordring til at lave nogle forebyggelseskurser for
alle, de er jo gratis.
H.A.J. Larsen takkede for invitationen. Det er en fornøjelse at se at der
stadig er stor gejst og at der stadig kommer mange nye medlemmer til de
Sønderjyske Brandværn.
11. Overrækkelse af hæderstegn.
I år var der 17 brandmænd og musikere der fik tildelt tegnet, de 13 var
mødt op til stævnet.
12. Eventuelt.
Fra Ravsted kom en opfordring om at støtte op om den Sønderjyske
Brandværnsmarch som næste år afholdes af Bylderup Bov. I år var der
deltagelse fra 9 danske og 10 tyske brandværn, det skulle gerne blive
bedre.
Lars Damkjær – Gram – kom med en opfordring til at vælge et fast sted at
afvikle årsmødet. Foreslog Beredskabsstyrelsen Sønderjylland i
forbindelse med deres åbent hus som normalt er i beg. af september.
Telegram modtaget med en hilsen fra Hendes Majestæt.
Fællessang (omdelt – Rapanden Rasmus fra Rinkenæs Sogn )
Kl. 12.00

Fællesspisning.

Kl. 13.00

Foredrag på sønderjysk ved Flemming Nielsen,
”Brand i æ tynn, å kuen i e balle”
Et foredrag der fik latteren til at runge i hallen.

Kl. 14.00

Festmarch.
Mødested: Rinkenæs Efterskole, Sejrsvej 100, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester gik foran 18 faner, gæster og
brandmænd byen rundt. Marchen sluttede på brandstationen hvor de var
mulighed for at se (og beundre) nogen af de nye køretøjer der er anskaffet
til brandværnene i Sønderborg Kommune. Mange benyttede lejligheden til
at snakke med kammerater fra de andre brandværn.

