
Bestyrelsesmøde, st. Grindsted.  

25.11.2010 

Tilstede; Jarl, Frank, Stefan, Fide og Søren. 

Afbud; Per, Jens, Peter, Milling og Finn.  

Referat; 

1. Jarl byder velkommen.  

2. Frank vælges til referent. 

3. Dagsorden godkendes, blot en rettelse vedr. ”fond udvalget”. Jarl sætter sig sammen 

med Per om dette udvalgs arb. 

4. Referatet godkendes med Franks bemærkninger. 

5. Økonomi. Det ser fint ud. Frank viser os kontobevægelser + saldo. 

Søren spørger ind til næste spaniensturs (5-9 dec.2010) budget, og vi anmodes om at 

prøve at lobbyere på Palle og Vagn ved siden af den almindelige ansøgning til 3F 

uddannelsesfonden for reddere i Falck, samt andre. 

Frank har fået fabrikeret en plakette, som skal med til Spanien. Vi snakker om prisen og 

forskellige købs muligheder til klubben. Det får punktet om klubbens selvfinansiering op i 

en debat. Det bliver taget op igen under punkt 9 vedr. punkter til generalforsamlingen.   

6. Fide og Frank opsummerer fra mødet den 22.11.2010 i Odense vedr. katastrofeenheden. 

Frank havde forelagt et lille foredrag med diaspræsentation, der kort ridsede 

hovedlinjerne op omkring Redder Af Verden. Redder Af Verden gjorde rede for tanker og 

visioner om den nye udrykningsenhed. Frank udtrykker bekymring vedr. om klubben vil 

blive brugt af en evt. fremtidig katastrofe enhed leverandør (Falck) Fide beroliger Frank, 

vi skal vente og se tiden an, og se positivt på situationen. Fide erkender at Redder Af 

Verden er afhængige af midler og arbejdsgiver i forbindelse med frihed. På mødet deltog 

fra Redder Af Verden; Frank Thisgaard, Hans Fr. Carstensen og Karsten Bendix Jacobsen, 

samt fra Falck; Frederik Madsen, Lars Holm Sørensen og Diana Sørensen. Referat eller 

briefing ventes tilsendt fra mødet til Jarl. 

Fide har efter dette møde haft et orienterende møde med Frederik Madsen og Jesper fra 

FN den 24.11.2010.  Vi fik en kort briefing om Jespers informationer og visioner fra dette 

møde. 

7. Udvalgene; Stefan har en del sække pakket og klar. Han gør klart, at tøjet skal være i 

meget god stand. Der destrueres overskydende tøj, og målet er et depot på 300 sæt 

ambulance- + dvs. branddragter.  Udvalget for fonde søgninger; fejl vedr. Stefan som 

udvalgsformand, det er Jarl og Per. Udvalget har ikke noget nyt. Logistik v. Per udgår, da 

han er fraværende. Hjemmeside v. Frank; Hjemmesiden er ændret få steder. Kort art er 



fjernet ved konto oplysninger. Hele bestyrelsen er nu repræsenteret under kontakt. 

Erling Fihl er stadig webmaster, Jens Humlebæk er ansvarlig for opdateringer fremover 

ved lejlighed.  

8. Søren siger tak for invitationen, og han vil gerne hjælpe bestyrelsen med ”hvad der 

måtte komme”. Han henleder opmærksomheden på, om RL har indvendinger, men vi 

konkluderer at forespørgslen vedr. Sørens konsulent bistand, allerede er godkendt af Per 

ved sidste bestyrelsesmøde den 28.09.2010 i Silkeborg.  

9. Vi diskuterer kontingent forhøjelse. Eftersom bestyrelsen ikke har et egentligt budget, er 

det svært at fastsætte et reelt beløb til årlig kontingent. Vi opretter et budget, så vi har 

”penge nok”. Prisen på 100 kr. årligt er nok for tiden. Fide gør os opmærksomme på RL´s 

mulighed for at yde f.eks. tilskud på 10 kr. pr. RL medlem. Men det skal vi udfærdige som 

et punkt til RL årsmødets dagsorden. Jarl skriver et forslag til årsmødet 2011, og sender 

til Per. Kasseren er på valg til generalforsamlingen den 10.02.2011. Stefan ønskes valgt i 

stedet. Vi diskuterer sekretær rollen. Klubben har i høj grad brug for en aktiv sekretær. 

Jeg tager kontakt til Finn vedr. mulig sekretær opgaver. Frank har meget ”sekretær 

arbejde” som han ønsker at fastholde en del af, men det er pt. Ikke hans opgave. Frank 

udtrykker manglende viden om økonomistyring og budget og regneark osv, og ønsker 

derfor ikke at fortsætte som kasser efter næste valg.  

10. Frank og Per har været til årsmødet 2010 i Mellemfolkeligt Samvirke i Holstebro. Frank 

har haft en rigtig god oplevelse med Per derovre. Frank havde Redder Af Verden foldere 

med. ”De gik som varmt brød”, fortæller Frank. Der var mange repræsentanter der hver 

især havde et projekt lign. Nicaragua projektet. Frank oplyste om nogle mulige projekter, 

bl.a. et projekt i Somaliland, et i Senegal og et i Ghana. Frank viste projekterne frem.  

11. Næste møde afholdes d. 03.02.2011. Finn kontaktes ang. sted og om han kan. Gæster vil 

jf. aftale fra mødet, inviteres til bestyrelsesmødet i forbindelse med arbejdsgrupper og 

konsulentbistand o.a. 

12. Under eventuelt har Frank nyt vedr. Spaniens turen den.  5-9dec. 2010. Milling har fået 

en væsentlig samarbejdsaftale med firmaet Mascot der står for indsatsbeklædning. Han 

har fået 60% rabat, og Falck yder måske i samarbejde med RL de resterende formentlig 

med RL. Milling har fået og lånt andet udrustning til turen. Gruppen består af Thomas 

Holm, Dan Kornum, Daniel Urbaniak og Stefan Junker. Thomas Holm bliver koordinator 

for gruppen.  

Frank er blevet spurgt om at holde et foredrag på Langsøhus i Silkeborg i forbindelse 

med TR og SR konferencerne. Til dette deltager Milling og Frank.  

Opgaver skal slås op på forum, der skal bruges medlemmer til diverse opgaver som  

ansvarlig for; projekter, medlemspleje, medie og info, sponsorere, materielafdeling og 

database.  

Vi skal have en fast annonce i ”Redderen”. Frank kontakter redaktøren.  

Der kommer besøg fra vores søster org. Til juni 2011. Vi skal være tidligt ude med tilbud 

og invitation. Vi samler op senere.  



 

Stefan stod for forplejningen i dag. Sponseret af stedlige stationsleder. Den var 

fantastisk, og der var rigeligt grundet afbud. Tak for mad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


