Kredsårsmødet 2009
Beredskabsforbundet Sønderborg
Kreds

BERETNING
2008

B rand og Redning

FOTO:

1

In dledning:

Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet
Sønderborg.
2008 har været et spændende år, med mange udfordringer. Specielt som ny
kredsleder.
Det var også i 2008 vi fik oprettet en ny gruppe, nemlig pionertjenesten.

På lands- o g regionsplan:

Regionens Nytårsparole blev afholdt i Esbjerg

Regionens årsmøde blev afholdt d. 1. marts i Vejle med besøg på Økolariet,
hvor jeg deltog.
På årsmødet blev Preben Jacobsen genindstillet til 1. Viceregionsleder for en
ny to -årig periode.
Anders Rousing blev geninstillet til 2. Viceregionsleder for en ny to – årig
periode.

Else Højsager sender en stor tak til alle f rivillige, uden jer så har vi intet
Beredskabsforbund.
Hun fortalte også kort om den nye aftale mellem Beredskabsforbundet og
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund (SFB).
Direktør Per Kjærholt uddybede aftalen mellem Beredskabsforbundet og
Sønderjysk Frivillige brandværnsforbund.
Vicelandschef Nina Lindhardt fortalte om vigtigheden i brugen af f rivillige.
Den 7. og 8. juni afholdte Beredskabsforbundet sit landsrådsmøde, som
traditionen tro foregik på Hotel Nyborg Strand.
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Helle Johannsen og Anders Klaastad deltog her f ra kredsen.
Lørdag den 7. juni var temadag, hvor der var en række indlæg om
Beredskabsforbundets projekter og indlæg fra samarbejdspartnere inden for
redningsberedskabet. Desuden blev Beredskabsforbundets hæderstegn
overrakt til 10 personer.
Søndag den 8. juni blev landsrådsmødet afholdt.
På landsrådsmødet om søndagen blev præsident Bjarne Laustsen genvalgt for
en ny toårig periode.
Et enstemmigt landsråd valgte at lade nordjyden og folketingspolitikeren
fortsætte sit store engagement og arbejde for de frivillige i det danske
redningsberedskab.
Præsidenten var ikke den eneste, som blev enstemmigt vedtaget. Det gjorde
også Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. Vedtægtsændringerne, hvor
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund blev indføjet i Beredskabsforbundets
vedtægter, blev enstemmigt vedtaget. Det organisatoriske arbejde mellem de
to forbund kan nu for alvor starte.

På kredsplan:
Året begyndte med at vores Beredskabschef Thomas Ellegaard stoppede den.
1. februar, da han havde søgt nye udfordringer.
Den. 1. september fik vi en ny Beredskabschef, Jan-Erik Rasmussen.
Tillykke med ansættelsen og ønsket og håbet om et godt samarbejde.
Velkommen Jan-Erik Rasmussen.

Vi fik en ny tjenestegren nemlig pionertjenesten
Pionertjenesten startede i foråret 2008.
Pionertjenesten løser opgaver indenfor:
- Højderedning - Løft af tunge byrder
- Frigørelse - Afstivning
- Oversvømmelser - Afdækning m.m.
- Skærearbejde/Gennembrydning - Træfældning
Et stort velkommen til alle i pionertjenesten.
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Sønderborg Kommunes nytårsparole 05-01-2008
Blev afholdt i Guderup hvor ca. 300 var mødt op til et par godt timer.

Lørdag den. 17. Maj havde vi salg af materiel i samarbejde med Brand & Redning,
overskydende materiel og mundering.
Det mundering som ikke blev solgt blev givet til projekt østbørn.

Mandag den. 30. juni holdt vi reception for Jørn Kiølseth som havde 25 års jubilæum. Et
stort tillykke endnu engang og tak for din indsats.
Fredag den. 22. august var der kulturnat i Sønderborg. Vi deltog som vi plejer.
Vi havde igen stand sammen med Sønderborg frivillige brandværn, som vi har et tæt
samarbejde med.
Godt fremmøde ved vores stand på trods af det dårlige vejr.

Torsdag den. 4. december holdt vi vores julelotto, her på stationen. Det var en hyggelig
aften med mange gode Præmier.

Oversigt over a fh oldte a r ran gementer o g indsatser i 2008.
Pionertjenesten:
Har haft en udrykning i år i august hvor de blev tilkaldt af indsats leder syd hvor der
havde været brand i en lejlighedsblok, Hvor de skar gulv op med deres rednings sav.

S a m a ritterne:
Har haft 19 arrangementer med i alt 695 mandetimer.

Psykoso cialt støtteteteam o g kollegastøtte:
Har haft 12 tilkald med 46 mandetimer til sammen.

F o r plejningen:
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Har været ude at forpleje brandværnene ved forskellige brande.
Forplejet håndværker i Nordborg, og så har de været i Gråsten 2 gange til jul.
Vidar cup.

Lysholdet:
Været ude til forskellige brande, har været til koncert i Augustenborg og i
Sønderborg.
De var også til lystatoo ved Sønderborg ringridning.

S ø redning:
Måned

Sted

Bemæ rkninger

Januar

Verdens ende

Båd ved verdens ende sunket, lækket diesel
og motor olie ud i havnen, placeret 20
meter lang flydespærring, for at undgå
spredning.

August

Alssundbroen

Malik standby. Indsats ikke nødvendig.

August

Eftersøgning efter lille jolle med knækket
mast, der dog senere viste sig at den var
kommet ind i lystbådehavnen ved hjælp fra
en lille motorbåd.

December Gråsten

Person kan ikke redes ind fra land.

Hundetjenesten:
Erik.P. Pedersen har trænet hver onsdag med sin hund.

Der er afholdt 12 kredsledelsesmøder i 2008.
Velkommen til alle de nye medlemmer som vi har fået i løbet af 2008, jeg håber
vi får glæde af jer i mange år.
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Ta k til..
Beredskabsforbundet Sønderborg kreds vil gerne sige tak til Beredskabschef
Jan-Erik Rasmussen for godt samarbejde i 2008.

Også en stor tak til alle ansatte på Brand & Redning og Sønderborg kommune
for et godt samarbejde.

Søren Simonsen vores kontaktperson, skal have tak for godt samarbejde i
2008.

Tak til kammeraterne i Sønderborg frivillige brandværn for godt samarbejde i
2008.

Tak til Beredskabskommissionsformand Jan Prokopek Jensen og resten af
Beredskabskommissionen for godt samarbejde i 2008.

Tak til alle brand- og beredskabsfolk i Sønderborg kommune for godt
samarbejde i
2008.
Også tak til kredsledelsesmedlemmerne for god indsats i 2008.
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En stor tak til alle Jer f rivillige for det flotte stykke arbejde i 2008. I er gode
Ambassadører for kommunen.
Tag en hilsen med til dem derhjemme herf ra.
RIGTIG GODT NYTÅR OG TAK FOR INDSATSEN I 2008!
Jeg overgiver hermed beretningen for 2008 til debat.

På Kredsledelsens vegne
Helle Vibeke Johannsen, Kredsleder
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