Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Vedtægter for
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
§1
Forbundets navn er:
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund herefter kaldet ”SFB”
§2
Forbundets formål er:
At styrke sammenholdet blandt de Sønderjyske frivillige brandværn og Kommunernes frivillige i
redningsberedskabet i Sønderjylland.
At fremme interessen for frivillige brandsluknings- og redningsopgaver.
Afholdelse af faglige møder.
At styrke uddannelsen i samarbejde med beredskabsstyrelsen og de stedlige beredskabschefer.
At medvirke til udvikling/revision af relevante uddannelser.
At medvirke til samarbejde med myndigheder og beslægtede organisationer.
At styrke samarbejdet mellem de enkelte kommuner i forbindelse med brand- og redningsopgaver.
§3
Som medlemmer kan optages: Alle frivillige brandmænd m/k og orkestermedlemmer, der er
tilsluttet de Sønderjyske frivillige brandværn og Kommunernes frivillige i redningsberedskabet.
§4
Forbundet ledes af en hovedbestyrelse, som består af en forbundsformand og 8 medlemmer.
Hovedbestyrelsens formand og sekretær varetager den daglige ledelse.
Hvert frivilligt brandværn/beredskab kan indstille 1 kandidat til formandsposten.
Genvalg kan finde sted indtil det fyldte 65 år.
Hvis formandens hverv ophører, kan vedkommende fortsætte valgperioden ud.
Overgår formanden som æresmedlem, eller udtræder af de frivillige brandværn, overtager
næstformanden formandsposten i valgperioden ud.
Herefter skal nyvalg finde sted.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år således: 1 fra Aabenraa, 1 fra Sønderborg og 1 fra
Kolding / Vejen / Haderslev og 1 fra Tønder vælges på lige årstal og de andre 4 (1 fra Aabenraa, 1 fra
Sønderborg og 1 fra Tønder og 1 fra Kolding / Vejen / Haderslev) på ulige årstal.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed og afholdes hvert år i forbindelse med SFB’s
årlige stævne.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds skriftligt varsel og af dagsordenen
skal eventuelle forslag fra bestyrelsen fremgå. Indkaldelsen sendes pr. brev til alle medlemmerne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 14 dage før
afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal, hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet.
Stemmeret til generalforsamlingen har 2 delegerede fra hvert enkelt frivilligt brandværn og frivilligt
redningsberedskab.
§5
Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede forbundsregnskab
Fremlæggelse af det reviderede museumsregnskab
Fastsættelse af kontingentet
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (hvert andet år)
Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant
Valg af stedet til næste års stævne/generalforsamling
Eventuelt
§6

En ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder det tjenligt, eller når 1/3
af beredskaberne/frivillige brandværn indsender skriftlig begæring herom til formanden med
angivelse af forhandlingsemnet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og
senest 30 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

§7
Bestyrelsen:
Bestyrelsens pligter omfatter som minimum følgende:
At repræsentere Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, såvel udadtil som indadtil.
At tilrettelægge SFB’s årlige stævne i samarbejde med det stedlige værn.
At udarbejde en samlet årsoversigt over medlemmer fremsendt af de frivillige brandværn.
At føre en forhandlingsprotokol.
At forestå tildeling af forbundets 25-års hæderstegn eller fortjenstmedalje.
Bestyrelsen afholder minimum 4 årlige møder.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres en protokol der underskrives af bestyrelsen.
§8
Forbundets hæderstegn kan tildeles enhver uniformeret frivillig, som er medlem af et af de frivillige
brandværn, brandværnsorkester eller kommunens redningsberedskab, der er tilsluttet forbundet, og
som i mindst 25 år har forrettet aktiv tjeneste for de frivillige.
De med hæderstegnet forbundne udgifter, betales af den der indstiller hertil.
§9
Godkendelse og udnævnelse af æresmedlemmer foretages af en enig hovedbestyrelse.
Indstilling kan foretages af medlemmerne, samt medlemmer af hovedbestyrelsen.
§ 10
Økonomi:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsrapporten udarbejdes efter normale regnskabsprincipper tilpasset forbundets specielle forhold.
Kontingentet til SFB fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
Af forbundets kasse ydes der et af bestyrelsen fastsat tilskud til det stedlige brandværn, der afholder
forbundets ordinære generalforsamling/Sønderjysk stævne.
Alle indbetalinger til forbundet sker til forbundets konto eller forbundskassereren.
§ 11
Forbundet tegnes af forbundsformanden eller af den samlede bestyrelse.
Det enkelte frivillige brandværn og kommunens frivillige har egne vedtægter.

Uddannelse og uniformering skal følge de af Beredskabsstyrelsen og Sønderjysk Frivillige
Brandværnsforbund udsendte retningslinjer.
§ 12
Ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte delegerede.
Opløsning af SFB kræver mindst 2/3 flertal af de tilsluttede frivillige brandværn/frivillige
redningsberedskaber. Såfremt dette ikke kan opnås, kan der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.
§ 13
Ved opløsning af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund tilfalder forbundets eventuelle aktiver, til
frivillige aktiviteter/frivilligt arbejde.
Nærværende vedtægter ophæver alle tidligere "Love og vedtægter” for Sønderjysk Frivillige
Brandværnsforbund

Vedtægterne er senest revideret og vedtaget d. 1. september 2012 i Rødekro på Sønderjysk Frivillige
Brandværnsforbunds årlige stævne/Generalforsamling.
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