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Bestyrelsen 
Redder Af Verden konstituerede bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen 
den 6. februar 2014. Bestyrelsen blev som følger; 
 

 

 

 

 

 
Jarl Udsen 
Formand 

 Niels Erik Dalsgaard 
Næstformand 

 Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

 

 

 

 

 
Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 Henrik V. Andersen 
RL-repræsentant 

 Thomas Holm 
Suppleant 

 

Generelt 
2014 har for Redder Af Verden været et travlt år. Mange tiltag er blevet indvarslet og 
taget i brug, og andre tiltag er udfaset. Blandt de vigtigste tiltag har RAV indført 
straffe-, og børneattester og videokonferencer. RAV har dermed imødekommet 
stigende krav fra samarbejdspartnere, og forholder sig dermed også til RAVs egne 
værdigrundlag. Med videokonference har udvalg og bestyrelsen bedre mulighed for 
mødedeltagelse fra hele landet, om end det er erfaret, at et fysisk møde fortsat kan 
give lidt mere snak og dilemmaer belyst. 
 
I skrivende stund er RAV på 391 medlemmer, hvilket ikke svarer til forventningerne 
på 500 medlemmer, som vi annoncerede i perspektiverne i fjor. Det er der naturligvis 
flere årsager til, hvilket vi kort og præcist kan konkludere hvorfor ikke skete. Bl.a. har 
der været de store begivenheder som; ambulanceudbuddene, 
overenskomstfornyelsen, og travlhed i både bestyrelsen og udvalgene. Derfor er 
tidligere udmeldte hvervningskampagne, tiltag på strømlining af design og opsætning 
af hjemmesiden, vores logo og kontingentopkrævning blevet udskudt. 

Fane 
Den 14. juni, fik foreningen overrakt en fane fra Danmarks Samfundet. Denne blev 
ansøgt, eftersom vi syntes den ville være fin til præsentation og møder med 
udenlandske samarbejdspartnere m.fl. Fanen blev modtaget af en gruppe, bestående 
af; Kim Bejlegaard, Tommy Byskov og Jarl Udsen. 
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Ebola 
I slutningen af marts 2014, blev der rapporteret om udbrud af ebola blødningsfeber i 
det vestafrikanske land, Guinea. Siden har udbruddet bredt sig til nabolandene 
Liberia og Sierra Leone. Der var endvidere set tilfælde i Nigeria, og ét enkelt tilfælde i 
Senegal, men disse lande er nu erklæret ebolafrie. Der er siden slutningen af oktober 
rapporteret om 8 tilfælde i Mali, som dermed blev det 6. afrikanske land der blev ramt 
af dette ebolaudbrud. 
 
Denne spredning gjorde, at bestyrelsen oprettede lægefaglig sparring med Statens 
Serum Institut (SSI) og indledte procedurer for projektdeltagelse. Men på grund af 
omfattende medlemsfrafald til projekterne i Afrika, anså bestyrelsen det desværre 
nødvendigt at stoppe projekterne i Afrika 
midlertidigt, indtil hele ebolasituationen blev 
stabil. Denne situationsstatus blev dog senere ændret til kun at omfatte lande, der 
grænser op til lande, der har ebola i udbrud. 
 

        
 
Ud over ebola, har der været fokus på MRSA 398 svineinfluenza. Det har udsendte 
kolleger mærket på den måde, at de har måttet konsultere læge ved hjemkomst for 
podning. Der er endnu ikke rapporteret om positive prøver fra projektdeltagerne. 
 
I forhold til ebolakrisen i Vestafrika og MRSA 398 svineinfluenza, har RAV opnået 
betydelig viden og erfaring. Situationen har affødt visse huller i kommunikationen i 
udmeldinger og dialog mellem medlemmer og udvalg/bestyrelse. RAV har erkendt, at 
forhold som følelser, også i indsatser, er en meget vigtig faktor der skal kalkuleres 
med. Disse forhold bør nu være bragt i orden, således RAV fortsat kan være den 
samarbejdspartner der opererer med tillid til, at overordnede myndigheder som SSI 
og WHO har den korrekte og aktuelle viden, 
samt i øvrigt Udenrigsministeriets 
rejsevejledninger bliver vurderet. Der er 
ultimo december fortsat projektstop vedr. 
ebolakrisen i Vestafrika. 

Projekter 
I Juli måned var Dennis Kron Pedersen og 
Maibritt Midjord Jansen afsted i Senegal, som 
det første hold på førstehjælpsprojektet. De 
havde to rigtig gode og givende uger, hvor 15 
lærere blev undervist i byen Bignona, hvor 
også ambulanceprojektet foregår. 
 
Projektet har været midlertidigt stoppet 
grundet ebolakrisen. Der har der dog været 
arbejdet omkring projektet herhjemme. 
Vores samarbejdspartnere, Karambenor 
Danmark og ADASEC har respekteret RAVs 

Figur 1 Dekontaminering 

Figur 2 Produktion af spineboard i Honduras 
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midlertidige projektstop, der naturligvis bliver fulgt nøje og forventningsfuldt til en 
forhåbentligt snarligt genopstart. 
Følgende projekter blev i august indstillet midlertidigt, eftersom ebolakrisen kom på 
sit højeste, og skabte utryghed blandt deltagerne, sådan at bestyrelsen valgte at 
imødegå medlemmernes ønske om udsættelse. 
 
Tanzania ambulance og førstehjælpsprojekt 
blev arrangeret fra april 2015. 
 
Zimbabwe ambulance og 
førstehjælpsprojekt blev arrangeret fra 
marts 2015.02.17 
Senegal førstehjælpsprojekt fortsættes mod 
2016. 
 
Kenya ambulance og førstehjælpsprojekt, er fortsat under udvikling. 
 
Følgende projekter blev ikke ramt af ebolakrisen. 
 
Honduras ambulance og brandprojekt blev succesfuldt opstartet efteråret 2014, og 
forventes fortsættes 2015. 
 
Letland har været projekteret til udvekslingsrejse sidst i efterår 2014, hvor holdet kom 
hjem med melding om, at Letland ikke havde fornøden vilje til at fortsætte 
udvekslingen. Derfor indstilles projektet øjeblikkeligt. 
 
Efter formandens deltagelse i International Solidaritets Konference (International 
Solidaritet og Udvikling – ISU) i april, blev formanden involveret direkte i en 
workshop om Sydamerika. Der blev han indsat i ”Boliviagruppen”, hvor der siden 
2008 har været arbejdet med ISU med forbundsfæller i Bolivia. 3F er repræsenteret i 
Bolivia, med bistand fra kontoret i Managua, Nicaragua. Der har været besøg af 
forbundsmedlemmer fra Bolivia i Danmark 
for at se på den danske model med en rig del 
af besøg på virksomheder og arbejdsret. Jarl 
Udsen blev tilbudt en plads i ”Boliviagruppen”, og blev inviteret med til Bolivia til 
januar 2015. Med denne invitation fra ISU, Boliviagruppen, bekræftede JU om 
deltagelse i studieturen, hvortil Jarl Udsen anmodede om videns-, og undersøgelse af 
kompetencerne inden for ambulance og brandvæsener. Dette blev meget positivt 
modtaget i gruppen, og dermed forventet programsat til besøget. 
 

   
 

Figur 3 Lufthavnsbrandbil i Bolivia 
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Der findes projektbeskrivelser for samtlige projekter inde på hjemmesiden, hvor du 
kan læse mere om opgaverne og formålene i projekterne. 

Projektudvalget 
Ejnar Nielsen er projektudvalgsformand for et meget engageret og rutineret udvalg, 
hvor samtlige projekter bliver funderet, analyseret og evalueret. Det er i 
projektudvalget, hvor også nye ideer fødes, tiltag der kan have betydning for 
medlemsdeltagelse, samarbejde med samarbejdspartnere, projektpleje, opdatering og 
kontrol af rejsevejledninger, Code of Conduct, vaccinations anbefalinger og 
projektbeskrivelser. I projektudvalget er tovholderne også vigtige nøglepersoner.  
 
Projektudvalget arbejder efter bestyrelsens godkendelse og er yderste led til de 
projektansvarlige tovholdere, økonomien for projektudvalget fastsættes af 
bestyrelsen. 

PR-udvalget 
Dennis Kron Pedersen er udvalgsformand her, og er den bærende part i dette udvalg. 
Der er mange opgaver, der hver især kræver en kreativ og teknologisk dygtig person. 
Dennis sørger for, at Redder af Verden tager sig godt ud på foldere, hjemmeside, 
opsætning af bestyrelsesdokumenter og beskrivelser, og merchandise. Men også RAVs 
teknologiske redskaber, som Lync video konference og medlemsstyring bliver 
foretaget her. 
 
2014 har båret præg af opgaver for sekretariatet, derfor har projekterede opgaver 
som nye hjemmeside og logo været nedprioriteret og forventes derfor nu klar i første 
halvdel af 2015. 

Fundraising 
Jarl Udsen er formand for fundraisingudvalget. Udvalget søger uopfordret midler fra 
virksomheder, men også fonde bliver meget nøje funderet og søgt. Når der 
indkommer midler fra donere og støtter, og et projekt dannes, vil donor få en 
statusrapport undervejs i forløbet. Dette for at donor kan se hvad penge går til, og 
hvor langt det støttede projekt er i bestræbelserne på de forbedringer der udgør RAVs 
grundlag og formål. 

Lager 
På Falcks Uddannelsescenter, Langvangen 1, 8930 Randers NØ har RAV et depot, hvor 
bestyrelsessuppleant og lagerforvalter, Thomas Holm også har sin gang. På lageret 
deponeres mange donerede og modtagne effekter, der kan have en væsentlig 
betydning for projekterne. Der kan bl.a. nævnes et betydeligt antal nye branddragter, 
brandstøvler, fødepakker og halskraver. Lageret bliver opdateret, således der til hver 
en tid kan oplyses om antal og str. eller formål. Der er indskærpet om begrænsninger, 
således lageret ikke får effekter der aldrig vil blive anvendt på grund af projekters 
meget simple og fornødne områder. Fx kan en defibrillator ikke anvendes 
præhospitalt, hvis ikke der overdrages til en klinik eller et hospital, der kan 
viderebehandle denne patientgruppe. 
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Perspektiver i 2015 
En stor krise som bl.a. ebola udbruddet i Vestafrika, gjorde store veksler på hele 
organisationen RAV. Bestyrelsesarbejdet har været i meget tæt dialog med eksterne 
myndigheder, for på så konkret og korrekt måde, kan være opdateret og rådgivet i 
forbindelse med udsendelser af frivillige. Men denne opgave, har naturligvis sat en 
bremse i foreningens målsætninger for året, så de vil blive effektueret i løbet af det 
nye år. Opgaver er allerede uddelt til nøglepersoner, så vi kan se frem til et 
begivenhedsrigt år, med færdiggørelse af nogle få projekter, iværksættelse af nye, og 
fortsættelse af andre. Omkring dette arbejde, vil der skulle holdes mødeaktiviteter 
med samarbejdspartnere, informationsmøder og regelmæssige udvalgsmøder. 
 
Falck har i 2014 indledt samarbejde med Børnefonden, hvilket har trukket på 
medlemmer uden om RAV. Det er selvfølgelig positivt, at mange RAV engagerede, 
deltager i dette projekt, der har fokus på gravide kvinder med mulige komplikationer 
og deres børn. Men vi har en forhåbning om, at RAV kan gå hen og blive aktiv i Benin 
på længere sigt. 
 
Døgnseminaret den 1. - 2. november 2015 på Agerskov Kro og Hotel er allerede under 
planlæggelse. Der forventer RAV at kunne stille et helt nyt set-up med på et tema. Vi 
håber på igen at kunne lokke medlemmer til Døgnseminar 2015. Vi forventer en bred 
opbakning af medlemmer der har tid og lyst til at involvere sig i foreningens mange 
opgaver, og gensyn med mange etablerede udvalgsrepræsentanter og tovholdere. Det 
er fortsat efter princippet ”først til mølle”. 

Udfordringer 
RAV har haft et tæt, og meget positivt samarbejde med Reddernes Landsklub siden 
stiftelsen af RAV 2009. De nye omstruktureringer på ambulanceområdet er blevet 
vendt i årets løb. Vi må afvente den endelige struktur på området og følger 
udviklingen fortsat, og tager udfordringerne op efterhånden. Det kan blive 
nødvendigt at opdatere vedtægterne, for at RAV kan matche de nye muligheder og 
udfordringer. Region Syd har valgt at indgå aftale med helt ny ambulance 
entreprenør på markedet fra den 1. september 2015, hvilket vil påvirke RAV og den 
medlemmer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at RAV udelukker medlemmer fra 
andre entreprenører, med hensyn til stemmeret og arbejde i bestyrelse og udvalg, 
hvorfor vi allerede har set denne udfordring komme på et tidspunkt. 


