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    2012 blev året, hvor RAV for alvor kom ud af starthullerne med 

deltagelse i etableringen af personelpuljen til katastrofeenheden 

med Falck og Internationalt Beredskab under Beredskabsstyrelsen. 

Projekt Ambulance, Senegal og Rwanda blev iværksat og 

gennemført med succeser.  Vi var også værter for et besøg fra vor 

”søsterorganisation” Bomberos En Acción. Ligesom et besøg hos 

samme organisation blev gennemført i Granada, Spanien. 
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Året 2012  
 

Ved årets start var første opgave Generalforsamling 2012 den 10/1, som i år var 
fremskyndet grundet overenskomstforhandlingerne. 17 medlemmer havde fundet vej til 
årets generalforsamling i RAV. Generalforsamlingen blev gennemført trods mange afbud 
og kunne også byde på en godkendt førstebehandling af forslaget til ændring af 
vedtægternes optagelseskrav for medlemmer. Det blev senere også godkendt i 
andenbehandlingen på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj. Således kunne 
bestyrelsen uanset tilhørsforhold nu drage nytte af og inddrage fx ”civile” kompetencer. 
 
Formand Jarl Udsen indledte bestyrelsens beretning med at takke for den store interesse 
og assistance som vi får og tydeligt mærker fra RL og RFK, Fx på generalforsamlingen, 
hvor vi ”huses” i forbindelse med årsmødet i RL. Dette sker også i år 2013. 
 
Herefter var der valg til bestyrelsen med efterfølgende konstituering: 

Formand:                                            Jarl Udsen,                Thisted 
Næstformand:                                   Carsten Kastbjerg Madsen,   Hobro 
Kasserer:                                            Stefan Junker Pedersen,      Grindsted  
Sekretær:                                            Frank Thisgaard,       Engesvang 
Bestyrelsesmedl.  (RL/RFK)        Ftr. Henrik Villsen Andersen,        Lyngby  
Bestyrelses suppleant,                     Pamela Nilsen,             Sjælland 
Bilags kontrollant:                             Glen Vinge,             Hedehusene 
Bilags kontrollant:                             Jens M. Larsen,            Ikast 
Bilagskontrollantsuppleant:      Sanne K. Jørgensen,      Sjælland 

 

Kontingentet ændredes til 120,- kr. pr. år. I år ændredes betalingsmåden også til at foregå 
automatisk via løntræk med 10,- om måneden. 
Ved årets afslutning var 273 personer medlemmer af Redder Af Verden.  
Der har været meget aktivitet i regnskaberne i 2012 blandt andet som en naturlig følge af 
rejser til og fra projekterne. 
RAV fik igen i år godkendt ansøgning om tilskud til drift af foreningen hos Reddernes 
Landsklub. I år fik vi også økonomisk tilskud fra RFK. Desuden fik RAV efter ansøgning 
hos 3F tilskud til afholdelse af seminar i efteråret 2013. 
Regnskabet vedhæftes årsrapporten som Bilag 1.   
 
 

Aktiviteter i 2012. 

Gennem året var der flere tiltag for at rejse penge til vore formål og projekter. Det største læs 
blev trukket af fundraising udvalget der sendte mere end 50 ansøgninger til diverse firmaer, 
organisationer og fonde. Dette desværre med begrænset afkast. Derudover var RAV´s 
sparebøsser at finde til Falcks personalefest i Kolding, hvor bidrag samt donationer blev 
modtaget. 

RAV blev i 2012 mere synlig i cyberspaceregi, hvor initiativtagere skabte en succesfuld 
Facebook gruppe, hvor vore aktiviteter opdateres efterhånden som de sker. Medlemmer kan 
gå ind og uploade billeder fra igangværende projekter… store som små. Hjemmesiden har 
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gennemgået en stor forandring og er nu det eneste centrale sted for vore medlemmers 
informationer og vidensdeling. Samtidigt er det også stedet, hvor projekterne koordineres og 
hvor medlemmer får nyhedsbreve tilsendt fra.  

Udrykningsenheden med Falck ansatte under beredskabsstyrelsen (BRS), fandt sit ståsted 
efter aftaleunderskrivelsen 27. januar 2012 fra de respektive chefer fra Falck Allan Søgaard 
Larsen og Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen. Siden gennemførtes 5 hvervemøder, 1 i 
hver region med knapt 500 fremmødte interesserede. Det endte op med 121 medlemmer i 
den pulje som BRS kan råde over i forbindelse med en katastrofe. I efteråret blev første 
redder fra puljen sendt afsted til Jordan i kraft af hans kompetencer. RAV er stolte over at 
have deltaget i tilblivelsen af denne ordning. 

Ambulanceprojektet i Senegal blev forberedt i vinter/foråret og allerede i påsken rejste 3 
medlemmer til Casamance-regionen i det sydlige Senegal for at forberede og sondere 
forholdene. Opgaven var blandt andet at udforme og underskrive samarbejdsaftale mellem de 
deltagende parter.  

 
Underskrivelse af samarbejdsaftale i Dakar 2/4 2012. 

Fra ASSEAD Formand André Achilles Sambou, 
fra RAV Næstformand Carsten Kastbjerg Madsen 

og fra Karambenor, Formand Sidy Badji 

 

 
 
Dette blev startskuddet til iværksættelse af projektet, som blev gennemført over 6 uger i 
sommerferien for i alt 7 udsendte medlemmer. Ambulancen med udstyret blev afsendt efter 
en ”ceremoni” på Falck i Aalborg med samarbejdspartnerne den 31/5, hvorefter ambulancen 
blev kørt i container og afsendt. RAV vil gerne takke 10 øresfonden for tilskud til projektet og 
for donationen af den Caravelle ambulance fra Falck, som i dag betyder forskel på liv og død i 
en region langt fra dansk standard. Et eksempel herpå er at bilen på 6 uger kørte 5000 km 
inden sidste hold drog hjem medio august.  
 
Formanden for Karambenor skriver følgende i en mail til medlemmerne: ”Jeg er netop 
hjemvendt fra en projektrejse i Senegal i selskab med 3 hold ambulancefolk fra foreningen 
Redder af Verden. Vi har i samarbejde med den lokale forening i Senegal, ASSEAD, fået 
ambulancen afleveret og fået uddannet 12 personer i førstehjælp, hvoraf de 5 desuden er 
blevet oplært i kørsel, drift og vedligeholdelse af ambulancen. Ambulanceprojektet er en 
kæmpe succes for lokalbefolkningen i området, idet ambulancen løser et kæmpe stort og 
indtil nu udækket behov” Citat, Sidy Badji. 
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Der er fortsat tæt kommunikation mellem vore samarbejdspartnere i projektet; ASSEAD 
(Senegal) og Karambenor (Danmark), for at udbygge og støtte samarbejdet via et eventuelt 
kommende førstehjælpsprojekt.  
 

 

 
Hold 3 Ejnar Nielsen og Troels Johansen med de stolte modtagere af diplomer i Casamance, Senegal. 

 
 

 
Allerede fra foråret blev der arbejdet intenst på førstehjælpsprojekt Senegal. Projektet skal 
fungere som den forlængede ”arm”, som skal støtte op om ambulanceprojektet. Det 
indebærer blandt andet at uddanne ”civile” mennesker i førstehjælp, højne sundhedsniveauet 
generelt i lokalområdet og sidst men ikke mindst at opbygge den lokale organisation ASSEAD 
til selv at varetage uddannelse af flere førstehjælpere.  

Der blev søgt midler gennem ”Civilsamfund i udvikling” (CISU) hvor vi hentede god rådgivning 
om gennemførelse og kontrol. Desværre blev ansøgningen ikke godkendt ved svarfristens 
udløb medio december 2012. RAV tager udfordringen op med at udfærdige en anden, mere 
detaljeret ansøgning i 1. halvår  2013. 

I september opstod en ny udfordring for RAV, da vi blev anmodet om hjælp til 
oversvømmelserne i Senegal. I samarbejde med Karambenor og Team Laos med Formand 
Lars Heiselberg og Næstformand Lars Schütts samlede RAV 2 ansugningspumper og en 
masse slanger, koblinger og andet udstyr ind som blev sendt til Dakar med 20” container den 
14/11 2012. 

Sideløbende med de øvrige projekter, arbejdede RAV med at søge forsendelsesstøtte til 
endnu et ambulanceprojekt hos ”Genbrug til Syd” (GtS) som via midler fra DANIDA den 4/9 
2012 bevilgede en container til transport af en ambulance til Kigali, Rwanda. Dette projekt blev 
til via en forespørgsel om hjælp fra ”Little Children on Earth” Danmark (LCoE). Projektet 
bestod i korte træk af hjælp til forsendelse og uddannelse og instruktion af bil og materiel. 
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LCoE havde selv ambulancen, der var forberedt med Falck båre og udstyr. Projektet blev 
gennemført efter at bilen i container blev afsendt fra Århus Havn den 19. september og 
herefter var den 84 dage undervejs. Uddannelsen af førstehjælperne og instruktion i bil og 
udstyr var RAV opgaven der blev løst med 2 hold á 2 mand. Vores samarbejdspartner LCoE 
leverede god hjælp og støtte under projektet, hvor de også finansierede vore rejser.  

 

Stolte førstehjælpere i Kigali, Rwanda. Primo december 2012. 

-------------------------------------------------------------- 

Udvekslingen med vore spanske kolleger i Bomberos en Acción blev igen i år styrket, idet vi 
sendte invitation til en ny afdeling af BEA, fra Granada, Spanien, som var meget 
interesserede i et besøg her i Danmark. Dette blev håndteret på bedste vis af gode kræfter i 
RAV fra det Sønderjyske. Spaniolerne var blandt andet på katastrofeøvelse i Region 
Nordjylland og på Falck NUTEC i Esbjerg udover de almindelige vagter på Falckstationerne.  

En kvartet fra det sønderjyske var således også i Granada i september, hvor de fik én på 
opleveren og lærte nye sider af vore spanske venners organisation og kapaciteter. 

 

 

 

 
                           Billede fra RAV medlemmers besøg hos BEA i Granada, Andalusien. 
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RAV iværksatte i efteråret en hvervekampagne i København, hvor antallet af medlemmer steg 
på forbilledlig vis. Fx er 99% af redderne på Falckstation Lyngby nu medlemmer af RAV i kraft 
af kampagnen, som blev styret af fællestillidsrepræsentant Henrik V. Andersen. 

 

Ved et møde i RFK viste deltagerne deres støtte ved at iføre sig RAV T shirts. 

Kommunikationen indenfor RAV er under udvikling idet studenter fra Aalborg Universitet i 
deres hovedopgave indenfor studiet Humanistisk informatik, ønsker at skrive opgave om 
RAV. Deres forventning er, at de kan give os værktøjer til vore store udfordringer med 
kommunikation på tværs af landets nu 273 medlemmer. 

Som et ganske nyt kapitel i RAV har vi indgået en aftale om at stille kompetencer til rådighed 
for Falck Risc, beliggende i Holland. Der var tilbud fremme om et projekt i Bhutan, som i sidste 
øjeblik desværre blev aflyst. Falck Risc har dog tilkendegivet at nye projekter vil komme nu vi 
har vist viljen og evnerne til at imødekomme anmodninger. 

Det er, med stor velvilje fra Falck, lykkedes RAV at få stillet 2 lokaler til rådighed på Falck 
Uddannelsescenter Langvang i Randers. Der er allerede etableret depot på lokaliteten 
ligesom det første møde er blevet afholdt der. 

 

”2012 bliver formentlig året, hvor vi udbygger vores ståsted som 

organisation markant. Ved iværksættelse af et ”fysisk” projekt kan 

kommende medlemmer og samarbejdspartnere se beviset på at vi er 

seriøse. Og på CV’et kan vi måske også snart læse om en 

udrykningsstyrke i Falck/Brst regi. Dermed er foreningens mål godt i 

gang med at blive indfriet”.           

                                                    Citat fra Årsrapport 2012. 
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Perspektiver i Redder af Verden: 
 

RAV forventer i 2013 at kunne konsolidere os som organisation med en bredere og større vifte af medlemmer og 

derigennem skabe økonomisk forudsætning for flere non-materielle projekter.  

Dette igennem en tilstræbt modernisering og ændring af vedtægterne, som uden at gå på kompromis med fagligheden 

og kvaliteten i vores organisation, skal møntes på almene medlemmer, der i forskellig grad af interesse således har 

mulighed for at støtte RAV. 

RAV forventer også at kunne iværksætte en landsdækkende kampagne, hvor vi forsøger at øge antallet af medlemmer 

fra Falck styrken og dermed yderligere kapacitetsopbygge vor organisation. Dette skal ske for at udvide aktiviteterne til 

hele Danmark, så flest mulige medlemmer har mulighed for indflydelse på organisationens arbejde uanset geografi. 

På bestyrelsens vegne 

Sekretær Frank Thisgaard. © Redder af Verden. 


