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Indledning
2013 har været et godt år for Redder af Verden (RAV). RAV har fået vedtaget et helt 
nyt vedtægtskatalog. Regnskabssystemet har fået en gennemgribende overhaling i 
2013, så RAV nu har et bedre og klarere overblik over økonomien.

Ambulanceprojekt Rwanda blev succesfuldt afsluttet i 2013 med gode relationer 
mellem parterne til fremtidige muligheder. Også ambulanceprojektet i Senegal har 
været fulgt tæt, således der nu er god basis for etablering af Førstehjælpsprojekt 
Senegal. I Tanzania har RAV foretaget en rekognosceringsrejse med Arushas 
Venner. Den 3. og 4. november i efteråret, blev RAV’s 2. seminar afholdt for et 
stort antal aktive medlemmer på Agerskov Kro. Gennem 2013 har RAV etableret 
flere gode samarbejdsaftaler, vi har bl.a. fået en fantastisk samarbejdsaftale med 
en statsautoriseret revisor, sådan at vi har forbedrede muligheder for korrekt 
fundraising.

Rapporten er udarbejdet af Dennis Kron Pedersen og Jarl Udsen for Redder af 
Verden.
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Året 2013
Traditionelt var årets opstart præget af forberedelsen til generalforsamlingen d. 26. 
februar i Odense Mødecenter. Også i år, har RAV nydt godt af, at gøre brug af RL’s 
lokalitet, umiddelbart før Reddernes Landsklubs Årsmøde. Der var 22 fremmødte 
RAV medlemmer. RAV har med organisationssekretær i RFK/tillidsrepræsentant, 
Anders Villadsens bidrag, begået et helt nyt vedtægtskatalog, der enstemmigt blev 
stemt hjem i 1. behandlingen. Vedtægtsændringerne blev endeligt vedtaget ved 2. 
behandlingen ved ekstraordinær generalforsamling d. 4. nov. 2013 iflg. gældende 
vedtægter. De nye vedtægter kan ses på www.redderafverden.dk.

Kontingentet er uændret kr. 120,- pr. år, således der trækkes kr. 10,- via løntræk 
pr.md. ved ansættelse hos Falck Danmark A/S ellers betales via bankoverførsel.

Bestyrelsen blev konstitueret som følger;

Formand Jarl Udsen

Nætformand Niels Erik Dalsgaard

Kasserer Stefan Junker Pedersen

Sekretær Frank Thisgaard
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Bestyrelsesmedlem (RL) Henrik V. Andersen

Bestyrelsessuppleant Mona Møller

Bestyrelsessuppleant Thomas Holm

Ved bestyrelsesmøde d. 15/8 2013, udpeger bestyrelsen Thomas Holm, til suppleant, 
da Mona Møller ønsker at udtræde af personlige årsager.

Bilagskontrollant: Jens Møller Larsen

Bilagskontrollant: Glen vinge

Bilagskontrollant (suppleant): Daniel Urbaniak

Depotbestyrer, Falcks Uddannelsescenter: Thomas Holm
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Økonomi og medlemmer
2013 har været et flot år for RAV, der med en stor engangsydelse fra Poul Due 
Jensens Fond, har kunnet skabe stabil grobund for de fremtidige projekter fra 
næste år. Donationen er øremærket til ”Førstehjælpsprojekt Senegal”. Ligeledes har 
Lundbeckfonden bevilget RAV kr. 36.840,00 til Ambulanceprojekt Tanzania.

Reddernes Faglige Klub, København (RFK) og Reddernes Landsklub (RL) har 
imidlertid også været uvurderlige donorer og rådgivere for RAV. Således er der ved 
årets slutning, kr. 132.404,50 på kontoen. Et flot resultat, trods mange rejseudgifter 
vedr. rekognoceringsrejsen til Senegal i forbindelse med ”Førstehjælpsprojekt 
Senegal”, rekognoceringsrejsen i Tanzania, samt den endelig afslutning af 
ambulanceprojekt Rwanda.

Der var 273 medlemmer ved årets begyndelse, og ved årets sidste dag, talte RAV 
345 medlemmer. Dette må siges, at være en ganske flot opbakning, som RAV nyder 
godt af gennem denne fortsatte store medlemstilgang. Efter en meget succesfuld 
hvervningskampagne på Sjælland ultimo 2012, blev det vurderet, at denne model 
skulle bruges med tillidsrepræsentanternes involvering ude på landets Falck 
stationer. Der har dog været uro i det faglige system der gjorde, at bestyrelsen 
udsatte hvervningskampagnen til der igen er fokus på opbakningen af kampagnen 
hos de tillidsvalgte.

RAV er blevet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i den forbindelse har vi 
fået vores eget CVR-nr. Dels pga. lovkrav og at det har været et ønske fra nogle af de 
virksomheder vi modtager sponsorater fra.
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Aktiviteter i 2013
I begyndelsen af året, fik RAV 2 flotte roll-ups med 
banner af 3F, Thy/Mors. De har været brugt til foredrag 
og konferencer mv. De er spækket med flotte billeder 
fra forskellige begivenheder siden begyndelsen. De kan 
lånes til foredrag mm. ved henvendelse til bestyrelsen.

Den 5. februar, 
deltog Michael 
Schultz og Michael 
Borg ved en 
reception i Dansk 
Missionsråd - 
Udviklingsafdeling 
(DMR-U). 
Receptionen 
var i anledning af; DMR-U’s overtagelse af 
Mellemfolkeligt Samvirke, 50 årsdagen for deres 
sekretariatsleder, samt 3 nye medarbejdere. RAV 

deltog med en flot gavekurv, og fik snakket med mange deltagere fra forskellige 
organisationer.

Den 23. og 24. maj, deltog et antal medlemmer i en konference, inviteret af vores 
samarbejdspartner Bomberos en Acción, til Spanien. Der var 
under forløbet 5 workshops, indeholdende følgende emner; 
højderedning, vandrensning, urban search and rescue (USAR), 
hunderedning og katastrofemedicin. De 4 deltagere; Thomas U. 
Johanson, Henrik Jørgensen, Jens Cassøe og Jesper Thomsen 
fortalte om en professionalisme og engagement, der er meget 
stort i BEA. RAV deltagerne var indlogeret på brandstationen i 
Cartagena. 

Det var i uge 43, at medlemmer på Sjælland havde et komplet program for 
genbesøget af BEA, men dette blev dog ikke til noget grundet spaniolerne var 
forhindrede. Vores flerårige samarbejdspartner har dog et genvisit til gode. De har 
imidlertid haft en særdeles stor indsats efter tyfonen ramte Filipinerne.

Nedenstående er et uddrag fra www.bomberosenaccion.org.

Filipinerne d. 8/11 2013. 6 medlemmer af Bomberos en Acción, en koordinator, 
der tilhører Brand service i byen Cartagena, to brandmænd fra Provincial Fire 
Consortium Málaga, en sygeplejerske og en læge. Regionens ambulanceselskab blev 

Michael Borg og Michael Schultz flankeret af 
Sidy Badji fra Projekt Senegal
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omplaceret på Filippinerne med henblik på at yde bistand til mennesker ramt af 
tyfonen Yolanda.

Fra basen Basey, blev der givet primær pleje til de berørte og i samarbejde med 
Unicef, vaccination af børn for at forebygge sygdomme.

Det lykkedes også at foranstalte vandrensning, der er i stand til at distribuere 40.000 
liter drikkevand om dagen til borgere via Basey vandpumpe.
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Dødsfald
Rasmus Lybæck Christensen
RAV mistede den 2. juni, et af vore aktive medlemmer, Rasmus Lybæck Christensen, 
Falck Terndrup. Han fik vist verden, at han ville gøre denne til et bedre sted at være 
på flere måder, fx ved bisættelsen, hvor Rasmus i stedet for blomster ønskede, at 
pengene skulle doneres til en konto der skulle deles mellem børneafdelingen på 
Aalborg Sygehus og RAV. Beløbet blev på ca. 11.000,- kr. som Rasmus’ efterladte 
siden forhøjede til det dobbelte, som i juli måned tilgik RAV.

Bestyrelsen har besluttet at ære Rasmus, og sørge for at hans navn alligevel kommer 
ud i verden. Dette gøres bl.a. ved, at indsætte citatet, ”Rasmus was here” (á la Killroy 
was here) på banner, på donerede køretøjer, på en væg i et undervisningslokale 
eller i en gæstebog. På denne måde vil Rasmus blive omtalt ude i verden og 
historien fortælles.

Michael Schultz
RAV fik den 7. december den triste besked om, at et af vore aktive medlemmer, 
Michael Schultz, Falck Fredensborg, på tragisk vis døde i en trafikulykke, kun 
36 år gammel. Michael var involveret i et team af foredragsholdere, der skulle 
holde foredrag om RAV’s arbejde for en bedre verden i den fattige del af verdens 
befolkning.

Æret være Deres minde.
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Senegal
D. 28. september, rejste Thomas Holst, Skagen, Ejnar Nielsen, Struer og Dennis Kron 
Pedersen, Frederikshavn, til Bignona, for at rekognoscere for Førstehjælpsprojekt 
Senegal. 

Projektets formål er at udbrede kendskabet til førstehjælp, på sigt at få skabt 
strukturer til uddannelse af førstehjælpere, som forestås af lokale instruktører.

Den større viden om førstehjælp, skal gerne medføre bedre outcome efter skader 
og sygdom. Civilbefolkningen vil her igennem få bedre kendskab til hygiejne, 
og generelt større interesse i sundhedsfaglige spørgsmål. Projektet foregår i 
samarbejde med Karambenor Danmark, der har stor erfaring i landet med hensyn 
til kontakter, samarbejde med relevante myndigheder og logistik. Karambenor 
Danmark er lokalt forankret i civilsamfundet ved ADASEC.

Rekognosceringsholdet har indstillet til projektudvalget, at der er grundlag for 
igangsættelse af Førstehjælpsprojekt Senegal. Det forventes at projektet vil køre 
gennem 2014 og 2015.

Vores samarbejdspartner ASSEAD i Senegal, har fra december 2013, skiftet navn til 
ADASEC (Sammenslutning for Udvikling af Social 
Økonomiske, Landbrug, Sundhed, Uddannelse og 
Kultur).

Nana Kwasi, Bignona har med sin kone en lille 
købmandsbutik. Ved siden af købmandsbutikken, har 
Nana en lille restaurant, som er godt besøgt af byens 
borgere og gennemrejsende. Nana taler godt engelsk, 
og han har siden ambulanceprojektets begyndelse, 
været en stor hjælp for RAV. Han er neutral, og 
kender byens ”akilleshæl”. 

Igennem Nana, har RAV fået bredere indsigt 
i området, og han har været en stor hjælp vedr. projektdeltagernes logistik, 
forplejning, guide og tolk. Han fungerer som en slags blæksprutte. Nana formidler 
direkte information til projektudvalget i Danmark.

Rwanda
På grund af flere uheld under transporten, nåede ambulancen desværre ikke frem 
i den tid Preben Poulsen og Morten Mølgaard var i Kigali, dec. 2012. Derfor blev 
tiden brugt på 2. del af undervisningen med afsluttende eksamen. Selvom det var 
et succesfyldt forløb med stolte kursister, var det med en fornemmelse fra RAV og 
de involverede undervisere, at vi ikke havde opfyldt projektet og vores målsætning, 
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og derfor blev det besluttet, at videreføre projektet, indtil ambulancen formelt var 
overleveret, og kursisterne havde fået undervisning i brugen af denne. Ambulancen 
ankom kort efter jul 2012 til Kigali, og var nu i Little Children on Earth (LCoE) 
Rwandas varetægt.

Bestyrelsen besluttede at følge op på Ambulanceprojekt Rwanda, således 
ambulancen officielt blev overdraget fra RAV, transport og forsendelse til LCoE. 
Morten Mølgaard, Struer og Niels Erik Dalsgaard (Milling), Skive rejste i efteråret 
til Rwanda, netop for at følge op på ambulanceprojektet. D. 4/10 2013, blev 
ambulancen, en Ford Granada fra 1986, officielt overdraget til formanden for LCoE 
og dermed indsat i tjeneste for Kigalis befolkning.

Ambulancen er placeret hos formanden for LCoE Rwanda, hvor den står sikkert og 
aflåst ved hans private hjem. Lageret til opfyldning af udstyr er der ligeledes styr 
på, og formanden er sat godt ind i vedligehold og drift af ambulancen. Kursisterne 
modtog efter afslutningen en påtegning på deres allerede erhvervede bevis om at 
de var blevet repeteret, og de fik desuden et ID-kort med billede. Udover kursisterne 
deltog også en veluddannet lokal medicinsk læge. Hun var imponeret over vores 
niveau, og hun så muligheder i et fremtidigt samarbejde. Den kvindelige læge 
har kontakt til regeringen og specielt til Ministry of health. Lægen oplyste at der 
ikke var førstehjælpsundervisning på skolerne i Rwanda og, at hun var sikker på 
at Ministeren vil se meget positivt på at integrere dette. På nuværende tidspunkt 
arbejder Morten Mølgaard videre med mulighederne for et eventuelt fremtidigt 
projekt førstehjælp i Rwanda.

Tanzania
Projektet i Tanzania er opstået på baggrund af en forespørgsel fra NGO’en Arushas 
Venner, og formand Merete Trolle 
ved en samtale ved Mellemfolkelig 
Samvirkes årsmøde i Genbrug til 
Syd 2011. RAV forventes at skulle 
hjælpe ambulancemandskabet i 
Arusha, Tanzania, med at 
erhverve viden og færdigheder i 
ambulancetjenesten, ved at 
deltage i en rekognoseringsrejse. 
Rejsen var planlagt af NGO’erne 
Arushas Venner Danmark, Save 
the Children, Tanzania og RAV. De 
3 i rekognosceringsholdet var; 
Finn Søgaard, Holger Andersen og Frank Thisgaard. Besøget i Arusha var i perioden, 
21/10 – 31/10 2013.
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Det fremtidige ambulanceprojekt i Tanzania konkluderes med dette uddrag fra 
rapporten fra rekognosceringsholdet. 

Vores samlede indtryk efter dette besøg er, at vi finder den offentlige 
ambulancetjeneste, stort set 
ikke eksisterende. Der er intet 
centralt alarmeringsnummer 
som vi kender det fra 112. 
Næsten alle akutte patienter 
bliver bragt ind på hospitalet 
med privat personbil eller 
lignende. De få ambulancer der 
er, bruges i vid udstrækning af 
hospitaler til interhospitale 
transporter. Personalet består 
af chauffører, sygeplejersker og 
læger der ikke har nogen præhospital baggrund.

En forudsætning for at iværksætte præhospital uddannelse og træning vil derfor 
være at der er opbakning, forståelse og vilje til forandring fra højere instanser i 
både kommunen, regionen og stat. Og politiet, især færdselspolitiet, vil skulle spille 
en vigtig rolle, idet de ofte er de første 
der får kendskab til/ ankommer på et 
skadested, samt det faktum at de er 
massivt er tilstede i gadebilledet.

Der er behov for at der etableres en 
alarmeringsplan med central styring, 
som igen fx kunne ligge hos politiets 
kommandocentral/hovedkvarter. 
En anden forudsætning for at 
ambulancer skal kunne bruges til 
akutte opgaver hos borgeren er, 
at borgeren kender et central nummer og gennem dette nummer kan tilkalde 
ambulancen. Her vil der være behov for en kampagne, for at bringe borgeren og 
områdets lægepraksiser og klinikker, et kendskab til hvordan, hvornår og hvilket 
nummer der skal bruges.

Rekognosceringsholdet vil anbefale at iværksætte et pilotprojekt for at tilføre 
præhospital træning og instruktion, for derigennem at skabe forudsætning for en 
prøveperiode med et alarmeringsnummer med tilkald af en ambulance.

Det er imidlertid ikke indenfor RAV’s rækkevidde at iværksætte kontakt til højere 
instanser, med henblik på at få løst disse opgaver. Hvorfor vi er stærkt afhængige 
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af øvrige interessenter med disse evner. Men vi mener dog at vi kan bidrage med 
erfaring og viden i en eventuel arbejdsgruppe med de involverede parter.

Danish Emergency Medicine Conference
RAV deltog på Danish Emergency Medicine Conference i Aarhus i d. 18.-19. april 
2013. Carsten K. Madsen og Niels Erik 
Dalsgaard fik den store ære at afslutte 
konferencen. 

Dette er blot én af de mange 
muligheder vi i RAV har for at udbrede 
kendskabet til organisationen og vores 
arbejde rundt omkring.

Døgnseminar
Gennem 2013, har ”seminargruppen” arbejdet med planlægningen af det store 
seminar på Agerskov Kro d. 3/11 - 4/11 2013. 

Seminaret der var det andet af slagsen, var beregnet til, at bestyrelsen og 
involverede RAV medlemmer kunne komme mere i dybden på forskellige temaer 
og processer. 25 medlemmer deltog i intens debat omkring RAV i fremtiden, der var 
oplægsholdere vedr. mulige projekter og workshops. Desuden var alle udvalgene 
repræsenterede, så bl.a. kommissorium til hver enkelt udvalg blev opgraderet. Flere 
foredragsholdere lagde vejen forbi Agerskov; Rikke Søndergaard havde et oplæg 
til et projekt i Honduras, Lasse Gustafson havde forskellige workshops, Collins 
Woode Mensah fra Akrowa aged life foundation, havde et fantastisk oplæg til et 
samarbejdsprojekt vedr. ambulance i Ghana.

Endelig besøgte formanden for Arushas Venner, Merete Trolle seminaret, hvor 
hun havde et flot oplæg vedr. et evt. samarbejde med RAV i et ambulance og 
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udviklingsprojekt i Tanzania. En evaluering af seminaret lod til at det havde været 
en succes, så bestyrelsen vil gentage aktiviteten med samme interval formentlig 
ultimo 2015.

Udvalgenes arbejde i 2013
Alle RAV’s udvalg har vist sine værd, idet alle involverede medlemmer har trukket 
et meget stort læs. Det er motoren i RAV, og dynamoen i bl.a. projektudvalget med 
sine mange medlemmer, har kunnet levere flere tilfredsstillende statusrapporter. 
Der arbejdes ligeledes flittigt på fundraising, hvor der naturligvis til tider er 
frustrerende rapporteringer fra. Mange ansøgte firmaer har valgt ikke at svare på 
anmodninger, men dejligt når endnu flere vil svare tilbage, selvom de trods fine 
kommentarer og interesse, ikke ville yde donation til RAV. 3F’s lokalafdelinger, har 
ydet bidrag, og rigtigt mange firmaer har valgt at hjælpe RAV med lækkert udstyr. 
Fundraising har deltaget på kursus hos CISU i Aarhus, således udvalget bliver endnu 
bedre rustet til fremtiden. PR-udvalget har ydet en stor indsats, der har været få 
tilbagemeldinger vedr. manglende bekræftelsesmails, som der i skrivende stund 
arbejdes på at få rettet.

Hjemmesiden er et væsentligt omdrejningspunkt, hvor den ”røde tråd” bliver holdt 
i det lukkede forum. Merchandise er endnu en af PR-udvalgets aktiviteter, dog 
bestilles merchandise efter aftale.

Perspektiver i RAV
Udvalgene i RAV er yderst vigtige, og det er ønskeligt, at udvalgene bliver 
styrket fremadrettet. Der vil fra tid til anden, være frafald grundet ”private 
omstændigheder”, og udskiftning vil være ønskeligt. Derfor vil en indsats for at 
involvere medlemmerne i udvalgene, med tiden annonceres. Ligesom bestyrelsens 
medlemmer bør der være en udskiftning efterhånden som der meldes pas. 
Det vil tages godt imod, når medlemmer kontakter bestyrelsen eller udvalg for 
medvirkende deltagelse i et udvalg.

I 2014 vil vi fortsat yde bistand til Senegal, det forventes at civilbefolkningen i 
Bignona vil få kendskab til førstehjælp, forbedre hygiejnen, samt RAV fortsat 
observerer på Ambulanceprojekt Senegal. Projekt i Honduras er godkendt af 
bestyrelsen til intervention, netop fordi RAV gennem tæt dialog og et medlems 
store indsigt og væsentlige samarbejde i forvejen gør et kommende projekt 
hensigtsmæssigt. Tanzania er ligeledes et seriøst projekt, hvor RAV kan yde en 
væsentlig bistand. Det er klart, at seminaret 2013 indeholdte nye værktøjer, som 
RAV bør kunne blive endnu bedre til at udvikle og udnytte. 
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Gennem forbedrede kommunikationsmuligheder, vil RAV kunne være tættere 
forbundet med medlemmerne. Senest har vi fået mulighed for videomøder, 
så den geografiske afstand ikke nødvendigvis bør være en ”bremseklods”. De 
sociale medier bliver flittigt brugt, og her vil fremtiden give flere muligheder 
for synligheden. Bl.a. er CISUs kursuskalender på vej ind på hjemmesiden, og 
annoncering til forskellige aktiviteter sker også via Facebook.

Tak for året der gik
Med denne årsrapport 2013 i hånden eller på PC’en, ønsker RAV, at sige en stor 
TAK til de fonde, firmaer, organisationer og samarbejdspartnere, der på hver deres 
måde har ydet en bistand med rådgivning, donation af midler eller materiel, eller 
tæt samarbejde og deltagelse i RAV’s bestræbelser på en bedre verden og forhold for 
brand og ambulancetjenester i de værdigt trængte lande. 

Bestyrelsen vil også sige TAK til alle involverede medlemmer, i udvalgene og derude 
i marken, for den ihærdige indsats I har været med til. Kun med Jer medlemmer, 
kan RAV gøre en forskel derude.


