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Indledning:
Dette er den første beretning for Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds efter
sammenlægningen med Gråsten kredsen. Et år er gået siden sammenlægningen og
hvad er der så sket?
Året 2007 var et år præget af mange omvæltninger. Specielt stukturreformen og
kredssammenlægningen gav os sved på panden. I beretningen for 2006 skrev jeg, at
vi havde haft mange spørgsmål der var ubesvarede i forbindelse med
strukturreformen, helt hen til slutningen af 2006 men at de fleste efterhånden var
besvarede. At der siden hen skulle vise sig at komme mange flere til, havde vi ikke
lige regnet med...
Ingen tvivl om at strukturreformen har været en lærerig proces og at det resultat vi
står med i dag er rigtig godt. På beredskabsområdet er der virkelig sket noget i
2007...

På lands- og regionsplan:
Regionens Nytårsparole blev afholdt i 13. januar 2007, denne gang i Hjerting ved
Esbjerg. Desværre kunne vi ikke deltage fra Sønderborg denne gang pga. andre
aktiviteter.
Regionens årsmøde blev afholdt den 3. mats i Middelfart. Heller ikke her deltog vi fra
Sønderborg. For mit eget vedkommende pga. familieforøgelse.
På årsmødet blev Else genudpeget som regionsleder og Irene Christensen blev
udpeget som 3. viceregionsleder.
Else Højsager takkede Brian W. Andersen for hans indsats i regionsledelsen, samtidig
fik han overrakt sit 20 års ancienitetstegn. Else takkede endvidere den afgående
kasserer Anne Marie Bruun for hendes indsats.
Bent Kristensen og Freddy Olesen fik ligeledes tak for deres medvirken i
regionsledelsen.
Bjarne Lausten, vores præsident, bragte en tak til alle frivillige, han omtalte udkastet
til beredskabsforlig
og fastslog, at alle bør bruge deres lokale folketingsmedlem i denne sag, ligesom han
opfordrede til at bruge pressen meget mere.
Landsmødet blev afholdt den 16. – 17. juni på Nyborg Strand, som sædvanlig.
Thomas Philipsen og Jytte Jørgensen deltog her fra kredsen.
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På Landrådsmødet havde vi, som sædvanlig, besøg af den øverste ledelse fra bl.a
Hjemmeværnet og Falck. Det er altid spændende at høre hvad de nu har fundet på af
ting og sager men jeg tror nok at Falck’s forslag om at frivillige fra de kommunale
redningsberedskaber kunne fungere som frivillige hos Falck var lidt for stor en
mundfuld. Jeg har i hvert fald meget svært ved at se mig se i som frivillig i en Falckuniform...
Endnu engang var der overrækkelse af BF’s Hæderstegn og endnu engang til et
medlem fra Region Syddanmark, denne gang Irene Christensen. Tillykke med det
Irene.

På kredsplan:
Som jeg fortalte om i indledningen har der været mange udfordringer i 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strukturreform
Nye Arbejdsgrupper og nye udvalg
Kredssammenlægningen
Risikobaseret dimensionering
Nye folk i Brand & Redning
Flytning til Vestermark 12
Nytårsparole m.m.

Lad os se nærmere på de enkelte punkter:
1. Strukturreformen.
Pr. 1. januar 2007 blev de syv hidtidige Alssundkommuner (Augustenborg, Broager,
Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg) lagt sammen til en kommune.
Umiddelbart skulle dette jo ikke betyde det store for os, men alligevel... Hvis vi ikke
var kendte i de gamle kommuner, bortset fra Sønderborg, naturligvis, skal jeg da love
for at vi blev det i 2007. Ikke mindst grundet vores Beredskabschef Thomas Ellegaard
som har været rigtig god til at fremhæve os, så vi ikke druknede blandt de 22
brandværn der er i kommunen.
2. Nye Arbejdsgrupper og nye udvalg.
Vi har deltaget i alle grupper og udvalg der er oprettet i Brand & Redning i 2006/7:
Koordinationsudvalget, Gruppe Syd (der er også en gruppe Nord og Vest),
materieludvalg, kontraktudvalg og Kaptajns- og kredsledergruppen. Deltagelse i disse
grupper er med til at gøre os mere kendte i vores kommune og dette er vi glade for.
Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i de forskellige grupper
og ønske alle i grupperne et godt nytår. Vi glæder os til at fortsætte og udbygge
samarbejdet i 2008.
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3. Kredsammenlægningen.
I 2007 skulle den nye kredsledelse i gang med arbejdet og vi kastede os over dem.
Vi havde mange ting der skulle falde i hak. Bl.a. hvordan vi skulle håndtere
”kaffekasser” og lignende.
Den nye kredsledelse var sammensat af medlemmer fra den gamle Gråsten kreds og
den gamle Sønderborg kreds. Og ja, der er kulturforskelle. Vi havde ikke let ved at
blive enige med det lykkedes dog for det meste, selvom det tog sin tid.
Dyrkobbelgård, som jo husede en del af den gamle Gråsten kreds’ materiel skulle
forlades, da lejekontrakten ikke kunne genforhandles. Dette betød at vi skulle se os
om efter nye lokaler. Dette var ikke let. Der var flere forslag fremme, bl.a. tilbygning
til Rinkenæs brandstation men ingen af forslagene kunne accepteres af Brand &
Redning. På et tidspunkt kom der så et forslag som måske kunne bruges: Kælderen i
Broager Brandstation. En gruppe fra Gråsten-afdelingen besøgte stationen i november
og meldte kort tid efter tilbage til Brand & Redning, at dette ville de sige ja til.
Jeg meddelte dog Brand & Redning at vi først skulle drøfte emnet i kredsledelsen, da
der ville være udgifter i forbindelse med indretningen af kælderen og vi havde stadig
Brand & Rednings lokaler i Sønderborg som en mulighed.
Kredsledelsen mente ikke vi skulle bruge penge på at istandsætte lokaler i andre
bygninger når vi selv har fine lokaler med plads nok.
Kredsledelsen besluttede derfor, sammen med Brand & Redning, at den gamle
Gråsten kreds’ materiel blev flyttet til Sønderborg.
Desværre afstedkom dette lidt uro da ikke alle var enige i denne beslutning og ikke
alle kunne affinde sig med de nye forhold og valgte at stoppe, hvilket jeg naturligvis
beklager. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at sige dem tak for deres indsats i
Gråsten Beredskab og senere i vores nye kreds.
Kredsledelsen bestod nu kun af gamle Sønderborg folk og vi besluttede derfor at ind
supplere 3 nye medlemmer i kredsledelsen: Anders Klaastad, Benny Petersen og Helle
V. Johannsen. De tre har vist et utroligt engagement i kredsledelsen og dette skal de
have en stor tak for.
Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds er nu trimmet og klar til nye udfordringer.
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4. Risikobaseret dimensionering.
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet betyder, at redningsberedskabet bliver
dimensioneret på basis af lokale risikovurderinger. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
tager udgangspunkt i en dynamisk risikostyringsproces der løbende bør opdateres. En
risikostyringsproces er opdelt i et antal faser der skal gennemløbes, som hver især bidrager til resultatet
af den samlede proces.

Den risikobaserede dimsionering blev godkendt af beredskabskommissionen på mødet
den 25. September 2007, efter mere end et års arbejde for specielt Brand & Redning.
Ingen tvivl om at den risikobaserede dimsionering er et godt værktøj til at fastsætte
niveauet for det fremtidige beredskab I kommunen. At det på forhånd var lovet fra
højeste sted, at den risikobaserede dimsionering ikke skulle bruges til at lukke
brandværn gjorde det nok lettere at få gennemført. I andre kommuner har man ikke
været så heldige, at der ikke skulle lukkes for brandværn og lignende. Nogen steder
ser man nu, at de nedlægger brandværn.En lang proces, ja. Men resultatet bliver
godt.
5. Nye folk i Brand & Redning
Asbørn Petersen, Beredskabsmester
Jan Petersen, Beredskabsmester
Søren Simonsen, Viceberedskabsinspektør
Bent Hylsebeck, Beredskabsinspektør
Arvig Nielsen, Viceberedskabschef
De fleste af af de nye folk kendte vi i forvejen men tillykke med ansættelserne med
ønsket og håbet for et godt samarbejde. Specielt velkommen til Søren Simonsen som
er vores nye mand hos Brand & Redning.
6. Flytning til Vestermark 12
I 2007 blev vi bedt om at fraflytte vores lokaler på Vestermark 10, da der var ved at
være pladsmangel, bl.a. på grund af de førnævnte herrer. En løsning var at lave nye
lokaler i indsatslederbilgaragen men i Juli kom det frem at embedsboligen Vestermark
12, som tilhører kommunen, kunne være en mulighed. I oktober fik vi nøglerne og
kunne flytte ind i vores nye hus. Der skulle dog bl.a. males og laves diverse andre ting
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i huset inden da, som vi deler med Sønderborg Friv. Brandværn og Sønderborg Friv.
Brandværnsorkester.
Jeg håber og tror at vi kan få nogle rigtig gode stunder i huset. Nu har vi både
kontorer og sociale faciliteter. Før havde vi kun kontorer.
8. Nytårsparole m.m.

Brand og Rednings nytårsparole blev afholdt torsdag den 11. januar på Brand &
Redning, ført an af tidligere borgmester A.P. Hansen.
Kredsårsmødet for den gamle Sønderborg Kreds for 2006, blev holdt her på stationen
den 1. februar. Det var dog ikke et traditionelt årsmøde da vi jo havde udpeget/valgt
ny kredsledelse til vores sammenlægningsmøde den 6. december 2006.
Det var således et møde hvor vi lukkede og slukkede for den gamle Sønderborg
Kreds.
Det blev en hyggelig aften, hvor vi bl.a. fik mad fra Kværs kro.
I weekenden den. 13.-15. april hjalp vi endnu en gang til Vidar-cup. Vi havde
nattevagt i Humlehøj og på Ulkebølskolen og serverede mad til de sultne deltagere.
Torsdag en 24. maj holdt vi afslutning for forårets undervisning. Vi grillede pølser og
hyggede os i det fine vejr.
I forbindelse med afslutningen havde Brand & Redning besluttet at overrække Kong
Frederik d. IX’s fortjenstmedalje for 25 års tro tjeneste til vores egen Erik P. Pedersen
og til politibetjent Bent Frandsen. Medaljerne blev overrakt af Beredskabschef Thomas
Ellegaard.
Kredsledelsen har besluttet at der inviteres til reception ved fremtidige
medaljeoverrækkelser. Vores folk kan ikke få medaljen ved kommunens nytårsparole
ligesom de frivillige brandfolk, da det ikke er den samme medalje (brandfolkene får
H.M. Dronning Magrethe d. II’s fortjenstmedalje). Der er forskellige tidspunkter man
kan søge om medaljen og dette betyder at tidspunktet ikke passer med nytårsparolen.
Vores folk fortjener, ligesom brandfolkene, også at blive hyldet. De gør også en stor
indsats for kommunens borgere.
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Bent Frandsen, Thomas Ellegaard og Erik P. Pedersen (Foto: HKS-Foto)

Den 24. August var der endnu engang kultur- og idrætsnat i Sønderborg. Vi deltog
som sædvanligt med vores store telt og noget af vores udstyr, heriblandt lysvognen
og redningsbåden. Denne gang havde vi stand sammen med Sønderborg Friv.
Brandværn. Vi besluttede at står tæt på hinanden da vi i forvejen har et tæt
samarbejde og supplerer hinanden på flere områder. Vejret var fint og der var mange
besøgende. Der er næppe tvivl om, at vi gentager succesen i 2008.
Info- /hvervearrangementer er vigtige. Vi gør det for at informere om
redningsberedskabet og Beredskabsforbundet og vi gør det for at hverve nye frivillige.
Torsdag den 4. oktober holdt vi reception for Bitten Schmidt og Aage Frank.
Begge har været frivillige i redningsberedskabet i 40 år. Et stort tillykke endnu engang
og en varm tak for Jeres indsats i over 40 år.
Torsdag den 6. december holdt vi vores traditionsrige julelotto, her på stationen.
Det blev endnu engang en hyggelig aften og med fine præmier og masser af
spænding!
Uddannede:
Vi fået to nye holdledere i henholdsvis forplejning og indkvartering, nemlig Bernd
Sievers og Pia Skipper.
Thomas Philipsen har gennemført Beredskabsforbundets faglige lederkursus.
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Oversigt over afholdte arrangementer og indsatser i 2007:

Beredskabsforbundet afholdt 4 kurser i grundlæggende førstehjælp.

Samaritter vagter i 2007:
Arrangement
Halvmaraton
Kvindeløb
Broløb
Open Air
Open Air
Oxbridge (Sejlarrangement)
Kulturnat
Kulturnat
Gendarmløb
Cykelløb

Mandetimer
15
16
16
56
91
16
24
8
35
28

Den Tyske skole (overvågningsvagt)
Den Tyske skole (overvågningsvagt)
(Samlet antal mandetimer inkl. forberedelse: 190)

13
13

Aktiviteter vedrørende Kollegastøtteteam i 2007:
Antal sagsregistreringer
2

Forbrug mandetimer
4

Aktiviteter for Psykosocialt støtteteam i 2007:
Antal sagsregistreringer
14

Forbrug mandetimer
28

Aktiviteter for lysholdet ud over de obligatoriske øvelser:
Arrangement / Indsats

Bemærkninger

____________________________________________________________________________________
Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds
Beretningen for 2007 af Kredsleder Thomas Philipsen
Tlf. 7442 4925 / 2825 0878 • Mail: kredsleder@bf-sonderborg.dk
www.bf-sonderborg.dk www.beredskab.dk

9

13/2 Forurening i fredet vandløb.
Nørremark.
1/5 Roger Waters koncert
31/5 Brand i bygning, Nordvesthavnsvej 34.
Den gamle søfartsskole
19/6 65 opkald. Tankskib på havnen, defekt
i pumpe. Assistance til havnen.
4/10 Øvelse med lysvogn på gården
Frydendal på militært øvelsesområde.
8/10 Brand i bygning/Institution,
Dybbølskolen
2/11 Bojskovskovvej, Gårdbrand

9/11 Gårdbrand i Mommark
19/12 Brand i 200 bigballer i lade i Helved.

Godt 7500 L. Gylle løb ned i lille skov bæk
oplyste P pladsen
Storbrand, en fløj total ødelagt, af brand

Assistance ved gårdbrand, gården var en
trelænget stråtækt gård, branden udviklede sig
meget hurtigt, så der var intet at redde, kun
bilen fik man ud.
Kun holdlederen havde fået udleveret bibber, så
alarmeringen af lysholdet fungerede ikke, og det
betød at der kom 3 brandmænd samt Henrik
Delf til assistance
En lade med halm+oliefyr var i brand.

Skarpe indsatser i Søredningstjenesten i 2007:
Måned
April

Sted
Pøls Rev

Maj

Sønderborg Bugt

Maj
Juli
Juli
Juli
Juli
Aug.
Okt.

Verdens ende

Nov.

Nybbøl Nor

Nov.

Lillehav

Nov.

Brogade

Bemærkninger
24 fods sejlbåd med motorproblemer. Båden bugseret ind til
Mommark af Alspigen
Tysk sejlbåd fundet jolle drivende førerløs rundt ude i Sønderborg
Bugt. Eftersøgning, men afblæst, da båden formentlig har revet
sig løs
Bjergning af person
Søredning/Eftersøgning

Sønderborg bugt
Sebbelev Nor

Eftersøgning af fisker.
Bugsering af tysk sejlbåd
Eftersøgning

Sdbg Havn
Omkring Kegnæs

Kvinde sprunget/faldet i vandet, "fisket op" af 65 og Politiet.
Jolle eller windsurfer muligvis i havsnød. Løsrevet vandcykel
fundet, transporteret til Sønderborg. Drenge havde kastet
surfbræt i vandet. Surfbræt bjerget
Drivende sejlbåd. Jolle observeret drivende med bunden i vejret.
der var sat sejl på jollen, og man kæmpede i 1/12 time med at få
den på ret køl, så den kunne slæbes i land.
Observeret en katamaran ligge og drive rundt ca 100 m fra land.
Eftersøgning startet, intet fundet, efter kl 19, lånte man natkikkert
på Kegnæs fyr, dog uden resultat.
Kvinde faldet i havnen, var kommet op af vandet efter
alarmeringen.
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Forplejningsholdet :
Måned
Apr.
Apr.
Maj
Aug.
Sep.
Nov.
Nov.
Dec.

Arrangement/indsats
Vidar cup
Brand – Danish Crown
Brand – Gl. Søfartsskole
Oversvømmelse i Gråsten
Brand – Dybbølskolen
Brand – Bojskovskov
Brand – Mommark
Brand - Helved

Bemærkninger
Forplejning af deltagere
Forplejning af personel
Forplejning af personel
Forplejning af personel
Forplejning af personel
Forplejning af personel
Forplejning af personel
Forplejning af personel

Udover dette har der været mindre udskænkningsopgaver

Kommunikationsholdet har været i indsats med kommandopostvognen 3 gange i
2007: Branden på Danish Crown, Branden på den tidligere Søfartsskole og branden på
Dybbølskolen.

Der er afholdt 12 kredsledelsesmøder i 2007.
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Tak til...
Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds vil gerne sige tak til Beredskabschef Thomas
Ellegaard for godt samarbejde i 2007.
Herudover skal der lyde en tak til alle ansatte på Brand & Redning og Sønderborg
Kommune for godt samarbejde.
Søren Simonsen, vores nye mand hos Brand & Redning skal have tak for et godt
samarbejde. Vi er glade for at havde dig som kontaktperson.
Tak til kammeraterne i Sønderborg Frivillige Brandværn for godt samarbejde i 2007.
Tak til Beredskabskommissionsformand Jan Prokopek Jensen og resten af
Beredskabskommissionen for godt samarbejde.
Tak til alle brand- og beredskabsfolk i Sønderborg kommune for godt samarbejde i
2007.
Også tak til kredsledelsesmedlemmerne for god indsats i 2007.
En stor tak til alle Jer frivillige for det flotte stykke arbejde i 2007. I er gode
ambassadører for kommunen.
Tag en hilsen med til dem derhjemme herfra.
RIGTIG GODT NYTÅR OG TAK FOR INDSATSEN I 2007!

Jeg overgiver hermed beretningen for 2007 til debat.

På Kredsledelsens vegne
Thomas Philipsen, Kredsleder
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