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Indledning:
Når vi ser tilbage på det år der er gået, så har det atter været et år med mange 
spændende og udfordrende opgaver og aktiviteter i Beredskabsforbundet.
Vi fik offerrådgivning med i beredskabsforbundet.
Pionertjenesten fik en ny bil, tillykke med den, i har lagt mange timer i at få den 
klargjort til brug. I har gjort et stort stykke arbejde.

Vi fik også sammenlagt nogle af vores tjenestegrene
Pionertjenesten (herunder lysvogn og eftersøgning )
Søredningstjenesten (herunder kommunikation)
Psykosocial Støtteteam (herunder kollegastøtte og offerrådgivning)
Samaritter
INK/FPL
Hundetjenesten

Jeppe Lorenzen blev vores nye repræsentant i beredskabskommissionen. 
Jeppe Lorenzen afløser Thomas Philipsen der har siddet i beredskabskommissionen 
siden 2004.
Tillykke til Jeppe Lorenzen med den nye post, og tak til Thomas Philipsen for din 
store indsats i beredskabskommissionen. 

På lands- og regionsplan:

Den 10. januar var der nytårsparolen på Fanø. En god tradition, hvor vi sammen bød 
det nye år velkommen.

Regionens årsmøde var den. 7. marts. Det var Aabenraa-kredsen, der stod
for arrangementet.

Den 6. og 7. juni afholdt Beredskabsforbundet landsrådsmøde på Hotel Nyborg 
Strand.
Lørdag var der jubilæumsreception og temadag, og søndag var selve landsrådsmødet.
Hvor Beredskabsforbundets 75 års jubilæum blev fejret.

Den. 12. september var der BF- dagen som blev afholdt i Esbjerg.
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På kredsplan:

Brand og Rednings nytårsparole blev afholdt  den 10. januar i Broagerhallen. 

Kredsårsmødet  2009, blev holdt her på stationen den 4. februar.

D. 4. maj var vi trationen tro i Frøslev lejeren.

Fredag d. 21. august var der kulturnat, hvor vi naturligvis deltog.

Lørdag d. 19. september havde vi åbent hus, det var godt besøgt.

Fredag d. 13. november holdt vi 25 års jubilæum for Gitte P. Mikkelsen, Irene M. 
Lange, Bernd Sievers og Allan Christensen.
Endnu engang tillykke og tak for jeres store indsats.

Mandag d. 7. december afholdt vi julelotto her på stationen, det var nogle hyggelige 
timer.

Uddannede:

Casper Witte har været på Holdleder brand

Dennis Markmann har været på frigørelse let og taktisk brandventilation.

Jeppe Lorenzen  har været på holdleder brand, højderedning, Frigørelsesteknik - 
samfærdselsmidler

Morten Autzen har været på holdleder brand og holdleder redning.

Leif Jepsen har været på voksen pædagogisk udd.

Martin Toft Hansen har været på frigørelses kursus.

Lone M. Handberg, Per Lange og Helle Johannsen er blevet uddannet til 
frivilligkoordinator.
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Oversigt over afholdte arrangementer og indsatser i 2009:

Pionertjenesten har været ude at undervise 14 timer i faldsikring, 

Aktiviteter for Pionertjenesten:

Måned Sted Bemærkninger
januar Brand i industribygning Branden var på lystbådehavnen i 

Sønderborg, hvor der ved ankomst 
var 3 både der brændte, det gik dog 
så stærkt, at ilden hurtig fik fat i 4 
både mere til i alt 7 lystbåde. Der 
blev sat det store skyts ind, men 
glasfiber/Styren, brænder så hurtigt, 
at der ikke var noget at stille op 
mod 
flammerne i de 7 både 

februar Alssundbro 2 biler frontalt sammen 
Marts Hørup Nedskæring af gavlside, 

tagdækning foretaget.
Juni Sønderborg Opsætning af lys
Juni Sønderborg Regnvand på taget
Juli Sønderborg Lystatoo
september Sønderborg Brand i villa. 
Oktober Sønderborg Skilt var ved at vælte ud på vejen
Oktober Kirke Hørup Fastklemt person, afmeldt før 

ankomst.
(Samlet antal mandetimer over 1500)

INK/FPL

Måned Arrangement/indsats Bemærkninger
Juni Danish Crown, Blans Forplejning af personel
September Brand i villa Forplejning af personel
september Åbent hus Forplejning af besøgende
September Fælles øvelse Forplejning af personel
Oktober Klargøring af kælder
(Samlet antal mandetimer 50)
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Aktiviteter for Samaritter:

Måned Sted Bemærkninger
Marts Humlehøj halvmareton
April Sønderborg Det stærke køns løb.
maj Alsion Oxbridge
Maj Gråsten Oldtimeløbet
Juni Bilka Åbning af Bilka
Juni Sønderborg stadion Sønderborg games
Juni Årsbjerg Sønderjyllands cup
Juli Gråsten Ringridning
juli Sønderborg Musik event 09
August Sønderborg Kulturnat
September Sønderborg stadion DGI- børnemesterskab
september Broager Gendarmløbet
(Samlet antal mandetimer 659)

Skarpe indsatser i Søredningstjenesten i 2009:

Måned Sted Bemærkninger
januar  Kong Chr. X bro. person ville springe fra broen. 

Ved ankomst fik man personen 
til at falde til ro.

Maj surlykke. Lastbil væltede og tabte båd i 
vandet, hvorefter den sank. Der 
lækkede derfor en del olie i vandet, 
der blev forsøgt opsamlet.

maj  sottrupskov Assistance til brand i båd
  

juli Gråsten Båd set drivende ud for Alnor. 
Ingen personer observeret

juli Mommark Havn Kutter lækkede Diesel olie og 
Hydraulikolie i havnebassing.

juli Hørup havn Man mente at have set en båd hvor 
der blev vinket om hjælp, 

August Augustenborg fjord. Båd set drive rundt uden personer i
oktober sandbjerg og Als. 2 mænd svømmede over alssund 
december Alssund  2 joller der havde motorproblemer 

drev op af alssund.
(Samlet antal mandetimer 800, Derudover har der været fællesøvelser og skarpe 
indsatser.)

Hundetjenesten.
Hunde tjenesten har brugt 50 mandetimer, på forskellige opgaver.

Samlet har Beredskabsforbundet brugt 2500 timer.
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Tak til:
Vi har fået penge fra tuborgfonden til et døråbnersæt.
simon spies foden til en hjertestartet.
Sønderjysk forsikring til højderednings udstyr.
Tak for jeres store støtte.

Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds vil gerne sige tak til Beredskabschef Jan-
Erik Rasmussen for godt samarbejde i 2009

Herudover skal der lyde en tak til alle ansatte på Brand & Redning og Sønderborg
Kommune for godt samarbejde.

Søren Simonsen, 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 2009.

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
2009.
Også tak til kredsledelsesmedlemmerne for god indsats i 2009.

En stor tak til alle Jer frivillige for det flotte stykke arbejde i 2009. I er gode
ambassadører for kommunen.
Tag en hilsen med til dem derhjemme herfra.

RIGTIG GODT NYTÅR OG TAK FOR INDSATSEN I 2009!
Jeg overgiver hermed beretningen for 2009 til debat.

                                            På kredsledelsens vegne
                                  Helle V Johannsen, kredsledelser
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