
Hos Sønderjysk Forsikring støtter vi De Frivillige Brandværn i deres arbejde med at hjælpe os 
alle, når alarmen går. Det har vi gjort i mange år! For det er vigtigt, at De Frivillige Brandværn 
passer på os og på hinanden. Det skaber tryghed i hverdagen. Derfor kan De Frivillige Brand-
værn i Sønderjylland søge om tilskud efter disse retningslinjer:  

 
Ansøgning  

om tilskud til   
De Frivillige Brandværn

Se mere om Sønderjysk Forsikring  
på soenderjysk.dk - eller kontakt os  
på tlf. 74 42 75 00

Hvad kan der søges tilskud til?
Der ydes som hovedregel tilskud til personlig udrustning, 
som f.eks. røgdykkerudstyr, hjelme, radioudstyr og lign. 
Der kan dog undtagelsesvis ydes tilskud til andet, såfremt 
særlig begrundelse eller særlige forhold foreligger.
 
Hvem kan søge?
Alle Frivillige Brandværn i Sønderjylland kan søge tilskud. 
Det er en betingelse for at søge, at det pågældende værn 
ikke har modtaget tilskud inden for de seneste 3 kalenderår 
forud for tilskudsåret, med mindre Sønderjysk Forsikring 
vurderer, at helt særlige forhold gør sig gældende. 

Hvor store tilskud ydes?
Der ydes tilskud på 5, 10, 15 eller 25.000 kr. Samlet ydes der 
årligt tilskud på op til 150.000 kr. Sønderjysk Forsikrings 
bestyrelse afgør beløbsstørrelsen, og til hvilke ansøgere 
der ydes tilskud. 

Hvordan behandler vi ansøgningerne?
Når ansøgningen er modtaget hos Sønderjysk Forsikring, 
får brandværnet en kvittering med information om, hvornår 
ansøgningen behandles. Herefter behandler og vurderer 
bestyrelsen i Sønderjysk Forsikring ansøgningerne.  
 
Når afgørelse er truffet, får ansøgere besked om resultatet 
og information om, hvornår overrækkelserne finder sted. 
Bevilling af tilskud afgøres normalt inden 1. august hvert år.

Overrækkelsen
Overrækkelserne af tilskud finder som udgangspunkt sted 
på årsmødet i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund i 
september, men anden ceremoni kan også aftales.

Tilskudspolitik
Denne tilskudspolitik er gældende fra 2. juni 2004, og den 
erstatter tidligere tilskudspolitikker. 

Praktiske oplysninger Ansøgningsproces

Ansøgningsfristen er 31. december hvert år  
Der kan ansøges hvert år i perioden fra 1. oktober til 31. 
december. Ansøgningen kommer kun i betragtning det 
pågældende år, hvis den er modtaget hos Sønderjysk 
Forsikring i denne periode. 

Ansøgningerne skal være skriftlige og indeholde en  
begrundelse for ansøgningen samt en redegørelse for, 
hvad der søges tilskud til, og hvor meget der søges om.
 
Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, returneres af 
direktionen eventuelt med bemærkning om, at der ønskes 
yderligere oplysninger, før ansøgningen kan behandles.
 
Ansøgning sendes til Sønderjysk Forsikring G/S på 
mail: 
                sponsor@soenderjysk.dk 
                Att.: Salgsdirektør Claus Dam


