Hoptrup Frivillige Brandværn

VEDTÆGTER FOR

HOPTRUP FRIVILLIGE
BRANDVÆRN

§1
Navn og formål.

Stk. 1. Værnets navn er Hoptrup Frivillige Brandværn
oprettet den 6. august 1929.
Stk. 2. Dets formål er, indenfor det til enhver tid gældende
beredskabsområde, at kunne honorere kravene i
Slukningsaftalen, om at varetage alle opgaver i forbindelse
med brandslukning, forureningsuheld og andre situationer,
hvor indsats måtte kræves.
Stk. 3. Disse opgaver udføres i overensstemmelse i henhold
til brandslukningsaftalen med Brand & Redning
Sønderjylland. Uddannelse og øvelser følger de af Statens
Brandinspektion og Beredskabsstyrelsens udsendte
retningslinier.
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§2
Optagelse af medlemmer.
Stk. 1. Enhver sund, rask og hæderlig borger mellem 18 og 40
år, som er fastboende inden for værnets slukningsområde, kan
optages som medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder
dispensere for optagelseskravet.
Stk. 3. Bestyrelsen afgør ved førstkommende
bestyrelsesmøde, om optagelsen kan imødekommes.
Stk. 4. Skulle ansøgningen blive afslået, er bestyrelsen ikke
forpligtiget til at angive grunden hertil.
Stk. 5. Ansøgeren skal have udleveret et eksemplar af værnets
vedtægter i forbindelse med afleveringen af ansøgningen.
Stk. 6. Et nyt medlem forpligter sig overfor kaptajnen ved
håndtryk og i overværelse af værnets medlemmer, at følge
værnets vedtægter.
Stk. 7. Overflytning fra andet værn skal ske gennem lederen
fra det værn, medlemmet tidligere har været tilmeldt.
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§3
Medlemmets udtræden.

Stk. 1. Ønsker et medlem på grund af sygdom eller andre
omstændigheder at udtræde af det frivillige brandværn, skal
en skriftlig udmeldelse tilgå kaptajnen.
Stk. 2. Ved udtrædelse skal de af
værnet udleverede udrustningsgenstande og
uniformsgenstande tilbageleveres til værnet.
Stk. 3. Hvis helbredsmæssige grunde taler for, at et medlem
ikke længere kan udføre hvervet som brandmand forsvarligt,
kan bestyrelsen beslutte, at medlemmet ikke længere kan
fungere som aktiv brandmand, men kan fortsætte som
medlem i den øvrige organisation, herunder gararageudvalg,
festudvalg og lignende, såfremt medlemmet ønsker det.
Stk. 4. Bestyrelsen har ret til, efter forudgående skriftlig
varsel, at ekskludere et medlem.
Stk. 5. En eksklusion af et medlem, skal godkendes af
værnets medlemmer ved en ekstraordinær generalforsamling
eller ved den førstkommende ordinære generalforsamling og
ved almindelig flertalsbeslutning.
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Stk. 6. Et medlem, som har været aktiv i værnet i 25 år, kan af
bestyrelsen udnævnes til æresmedlem.
Stk. 7. Såfremt helbredsmæssige forhold taler derfor, kan
bestyrelsen udnævne et medlem, som har ydet en særlig
indsats for værnet, til æresmedlem, selvom denne ikke har
været aktiv medlem af værnet i 25 år

§4
De aktive medlemmers pligter.
Stk. 1. Indenfor tjenesten skal medlemmerne udvise en god
opførsel og omhu, som er forenelig med, hvad der forventes af
en person, som udøver tjeneste i et offentligt hverv og i øvrigt
leve op til kravene i § 2.
Stk. 2. De aktive medlemmer forpligtiger sig til at:
1. møde op til indsats i overensstemmelse med de til enhver
tid givne instrukser,
2. efterkomme enhver under tjenesten given ordre fra
befalingsmændene,
3. deltage i de foreskrevne øvelser,
4. lade sig uddanne til tjenesten gennem kurser og
instruktioner,
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5. ingen brandmand må forlade indsatsområdet og den
anviste plads uden tilladelse eller uden god grund og
6. holde personligt udstyr rent og i funktionel stand.
Stk. 3. Ved alarmering og øvelse gælder kun lovligt forfald.
Stk. 4. Vagtplansordningen skal overholdes.
Stk. 5. Enhver der indtræder i Hoptrup Frivillige Brandværn,
forpligter sig til at tjene dette uden vederlag.

§5
Brandværnets organisation og ledelse.
Stk. 1. Værnet består af det til enhver tid nødvendige antal
aktive medlemmer, som kræves for at honorere
slukningsaftalen.
Stk. 2. Værnet ledes af en bestyrelse bestående af 5 aktive
medlemmer, som vælges ved generalforsamlingen.
Stk. 3. Ved generalforsamlingen vælges et festudvalg, som
består af mindst 5 medlemmer.
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§6
Bestyrelsen
Stk. 1. Brandværnets bestyrelse består af 5 medlemmer plus 2
suppleanter:
-

Brandværnets kaptajn
Næstkommanderende
3 bestyrelsesmedlemmer.
2 suppleanter

Stk. 2. Kaptajnen vælges ved generalforsamlingen ved
almindeligt flertal og er formand for bestyrelsen.
Kaptajnen bliver valgt for 3 år.
Næstkommanderende vælges ved generalforsamlingen og er
næstformand for bestyrelsen.
Næstkommanderende bliver valgt for 3 år.
Kaptajnen og næstkommanderende skal vælges i forskudte
valgperioder.
Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer ved
generalforsamlingen, således at 1 bestyrelsesmedlem vælges i
lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Disse
vælges for 2 år ad gangen.
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Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen.
Den person, som opnår flest stemmer, bliver 1. suppleant og
den, som opnår næstflest stemmer, bliver 2. suppleant.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med 1 sekretær og
1 kasserer.
pkt. 1. Hvervet som kasserer og sekretær kan i særlige
tilfælde varetages af samme person.
Stk. 4.
pkt. 1.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
pkt. 2. Hvis bestyrelsen ikke kan blive enige, afgøres
uenigheden ved afsteming.
pkt. 3. Ved stemmelighed er kaptajnens stemme afgørende.
Stk. 5.
pkt. 1. Kaptajnen varetager al kontakt med
samarbejdspartnere, men kan uddelegere opgaver til værnets
øvrige medlemmer.
pkt. 2. Kassereren forestår alt vedr. økonomi og fører
regnskabet.
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pkt. 3. Sekretæren udfører brandværnets skriftlige arbejde og
fører protokol ved møder.
Stk. 6. Suppleanterne indgår i det almene bestyrelsesarbejde
og deltager ved bestyrelsesmøderne men har ikke stemmeret.
Stk. 7. I valgperioderne kan der under særlige
omstændigheder ændres i bestyrelsens sammensætning.
pkt. 1. Såfremt kaptajnen af en hvilken som helst grund ikke
længere er i stand til at varetage sit hverv, bliver
næstkommanderende konstitueret som formand indtil
næstekommende generalforsamling.
pkt. 2. Såfremt at næstkommanderende bliver konstitueret
som formand eller ikke længere er i stand til at varetage sit
hverv, vælger bestyrelsen en konstitueret næstformand fra
bestyrelsen indtil næstkommende generalforsamling.
pkt. 3. Såfremt et eller flere af de 5 bestyrelsesmedlemmer
udtræder eller ikke længere er i stand til at varetage sit hverv,
indtræder en eller begge suppleanter som
bestyrelsesmedlemmer således at 1. suppleanten indtræder
først og 2. suppleanten indtræder efterfølgende.
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§7
Bestyrelsens pligter.
Stk. 1. Bestyrelsens pligter er foruden de i § 2 nævnte
funktioner at
1.
2.
3.
4.
5.

lede den daglige drift af værnet,
tage stilling til klager og henvendelser,
træffe beslutning om afholdelse af forsamlinger,
udpege en garageudvalgsformand og
udpege medlemmer til æresmedlemmer.

§8
Kaptajnens pligter.
Stk. 1. Kaptajenen skal ved indsats og øvelser forestå, at
1.
2.
3.
4.
5.

lede værnet,
forestå øvelser og instruktioner,
indkalde til og lede bestyrelsesmøderne,
repræsentere brandværnet udadtil og
foretage indberetninger til Brand & Redning
Sønderjylland, eller det til den tid værende selskab som
forestår det overordnede beredskab, efter givne
instrukser.
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Stk. 2. Kaptajnen kan uddelegere opgaver til værnets
medlemmer.

§9
Garageudvalgsformandens pligter.
Stk. 1. Garageudvalgsformanden er ansvarlig for at
1. garagen er i orden og i ryddelig stand og at køretøjer
og materiel er i orden,
2. køretøjer og materiel altid er klar til indsats og
3. større mangler skal straks meddeles kaptajnen.
Stk. 2. Garageudvalgsformanden kan udpege en eller flere
medhjælpere, og uddelegere opgaver.
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§ 10
Generalforsamling.
Stk. 1. Hvert år i januar afholdes ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Kaptajnens beretning.
3. Festudvalgets beretning.
4. Fremlæggelse af regnskaberne.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg til festudvalget.
7. Valg af revisorer.
8. Valg af fanebærer og fanejunkere.
9. Indkomne forslag.
(Indkommende foreslag skal være kaptajnen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen)
10. Eventuelt.
Stk. 2. Generalforsamlingen, skal indkaldes med 14 dages
varsel og er højeste myndighed i værnets anliggender.
Stk. 3. Ved generalforsamlinges begyndelse skal dirigenten
konstatere, at generalforsamlingen er lovlig varslet og
indkaldt, gennemgå dagsordenen, opgøre hvor mange
stemmeberttigede der er fremmødt, samt forespørge
forsamlingen om der er indleveret fuldmagter.
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Stk. 4. Valg afgøres af de fremmødte aktive medlemmer og
aktive medlemmer, der har udstedt fuldmagt til et
stedfortrædende aktivt medlem forud for
generalforsamlingens begyndelse.
Stk. 5. Ved generalforsamlingen afgøres de enkelte punkter
på dagsorden ved afstemning.
pkt. 1. Såfremt et eller flere medlemmer ønsker det, skal
afstemmingen foretages ved skriftlig og hemmelig
afstemning.
pkt. 2. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
pkt. 3. Er der stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning.
pkt. 4. Forsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af de aktive medlemmerne er til stede.
pkt. 5. Hvis der er afleveret fuldmagt fra et medlem, som ikke
er til stede, til et tilstedeværende medlem i forbindelse med
generalforsamlingen, skal dette meddeles dirigenten ved
starten af generalforsamlingen og en underskrevet fuldmagt
afleveres til dirigenten.
pkt. 6. Hvis det ikke bliver meddelt til dirigenten, at der er
fuldmagt ved generalforsamlingens begyndelse, bortfalder
fuldmagtens gyldighed.
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pkt. 7. Af fuldmagten skal fremgå, hvilket punkt på
dagsordenen, fuldmagten gælder for. Hvis der er flere
punkter, skal disse fremgå af fuldmagten.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når
halvdelen af de aktive medlemmer eller flertal i bestyrelsen
kræver det og indkaldes af formanden.
Stk. 7. Ved ekstraordinær generalforsamling bortfalder den
almindelig dagsorden og der udfærdiges en dagsorden af
formanden, som er relevant i forhold til den angivne årsag til
den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11
Brandværnets opløsning.
Stk. 1. Ved opløsning af Foreningen Hoptrup Frivillige
Brandværn, afhændes værnets aktiver og der oprettes en fond,
som skal bestyre værnets midler efter opløsningen.
Stk. 2. Fondens midler skal anvendes til værdige og
almennyttige formål i Hoptrup Gamle Sogn, og udbetales som
legat til foreninger eller enkeltpersoner i området. Legater
udbetales 1 gang årligt i januar, såfremt der er indkommet en
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eller flere ansøgninger, som opfylder kriterierne efter
fondsbestyrelsens vurdering.
Stk. 3. Ved opløsning af Foreningen Hoptrup Frivillige
Brandværn har Brand & Redning Sønderjylland, eller det til
den tid værende selskab, som forestår det overordnede
beredskab, førsteret til at afgive bud på værnets aktiver.

§ 12
Vedtægstændringer.
Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan kun ske på ordinære
generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling
og kræver 2/3 af de aktive medlemmers tilstedeværelse, og
kun såfremt de anførte ændringer har været anført på
dagsordnen.
Stk. 2. Såfremt der ikke er mødt 2/3 af de aktive medlemmer
op til den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær
generalforsamling, kan der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling jf. § 10, stk. 6. Ved den ekstraordinære
generalforsamling kræves det, at 2/3 af de aktive fremmødte
stemmer for de anførte vedtægtsændringer.
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Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamling den 26. januar 2018
Torben Hansen (Kaptajn)
Jakob Christrup Kjeldsen (Næstkommanderende)
Karsten Andrup Klintø
Rene Nielsen
Finn Ruwald Juhl
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