
MØDEREFERAT   

Mødeart: 02. maj 2011 

Bestyrelsesmøde 2.  RAV 2011 

Mødedato: 

28. april 2011 kl. 1000 til 1300 

Mødested: 

Falck Silkeborg, det lille mødelokale 1. sal 

Deltagere: 

Pamela Nilsen (PN) 

Per Aastrup (PA), 

Jarl Udsen (JU),  

Stefan Junker Pedersen (SP), 

Afbud fra Jens Humlebæk (JH),  

Frank Thisgaard (FT). 

 

Dagsorden: 
1. Velkomst, valg af referent 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

3. Økonomi, herunder kontingent. /Stefan og Frank. 

4. Arbejdsopgaver og ansvarsområder i bestyrelsen. 

 - Hvem gør hvad. 

 - Opbygning af udvalg.  

5. Udvalgsarbejde – status 

- Ansøgning om økonomi, fonde mv. /Jarl 

- Arbejdsgruppe vedrørende udsendelse til katastrofe. /Frank 

- Hjemmeside/Facebook. /Humle og Frank 

- Tøjudvalg. /Stefan og Per 

- Nyt udvalg med PR /Jarl 

- Nyt udvalg angående projekt. /Frank 

6. Besøg fra Nicaragua? 

- Hvem, Hvornår og hvad skal de se. /Per 

- Skal vi købe T shirts denne gang? 

7. Ny mødedato. 

- Her foreslås mandag den 20. juni 2011 i forbindelse med spaniensbesøg. 

Argumentet er hvis der skal træffes beslutninger ifm besøget. 

8. Eventuelt. 

- Ændringsforslag til vedtægterne (GF2012)... 

- Input fra medlemmer. 

- Gennemgang af punkter i mail fra Frank. 

- Seminar 12-12 dato og indhold.  
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Ad 1. JU byder velkommen, FT vælges til referent. 

 

Ad 2. Referatet fra sidst gennemgås med en lille snak omkring forskellige  

problematikker i Nicaragua, Bl.a. at der drikkes spiritus i Falcks uniformer. PA vil 

bringe fornyet fokus omkring dette til styregruppen – der skal ikke samles mere tøj 

ind til Nicaragua. 

Referatet godkendes. 

 

Ad 3. FT og SP fortæller at overdragelse af kassererposten ikke helt er effektueret 

endnu p.g.a. misforståelser fra bankens side. Men der skulle være en snarlig løsning 

på vej, medbringes på opfølgningslisten til næste gang. Der er pt. I alt 84 medlemmer 

og saldo er d.d. 11.881,84 kr. JU spørger til om de 25.000,- fra RL årsmødet er tilgået 

kontoen, hvortil FT svarer nej. PA siger at formanden skal lave en ansøgning til RL. 

 

Ad 4. Arbejdsopgaverne i bestyrelsen diskuteres og det besluttes at der skal være 

mere synlighed, således at alle i bestyrelsen kan se hvilke arbejder der pågår. 

Endvidere skal Jarl ”tegne” klubben mere udadtil.  

Endvidere har man nu 5 dage til at svare tilbage på referatgodkendelser inden 

udsendelser til medlemmer. Svar er påkrævet ved bestyrelsesmails. 

”Referat” sættes øverst på bestyrelsesforum på reddernettet. 

Opbygningen af fremtidige udvalg vil foregå på den måde at bestyrelsen laver et 

kommisorium (rammeplan) for udvalgets opgave, dernæst er der et 

bestyrelsesmedlem der er kontaktperson for udvalget og dets arbejde. 

Bestyrelsesmedlemmet behøver ikke nødvendigvis at være del af udvalget men der 

skal refereres til denne. 

 

Ad 5. Status på udvalgsarbejder 

- Fundraising, her etableres et udvalg bestående af JU og Jens Erik 

Kjærsgaard. 

- Udvalget angående udsendelse nedlægges da der nu er en 

arbejdsgruppe i Falck med deltagelse fra RAV. Arbejdet pågår stadig 

og arbejdsgruppen er bundet af tavshedspligt i forbindelse med 

detaljerne, derfor refereres kun at arbejdet fortsætter efter fremlægning 

af indstillingen til Falcks ledelse. 

- PR udvalg etableres og i samme nedlægges udvalget med hjemmeside 

og facebook idet der nu eksisterer både hjemmeside og 

facebookgruppe. Dette hører under PR som bliver fællesnavnet for 

oplysning og reklame for klubben. PN er kontaktperson. I dette udvalg 

indgår Allan Kjærulf fra Sønderborg. PN tager kontakt til Allan. JU 



MØDEREFERAT   

fremlyser priser på magnetskilte til biler m.v. når vi har besøg, hvilket 

der i bestyrelsen er enighed om er en god ide. PN undersøger i Polen. 

RAV har fået et tilbud om at Dennis Kron Pedersen fra Brønderslev 

vil overtage hvervet som webmaster, hvilket bestyrelsen accepterer, 

PN tager kontakt til Erling Fihl og Dennis med detaljerne. 

- Tøjudvalget nedlægges. 

- Udvalget omkring projekter, udsættes til næste møde grundet tidspres. 

 

Ad 6. Da der ikke er nyt omkring Nicaragua besøget endnu, besluttes det at RAV 

gerne stiller sig til rådighed for landsklubben med at planlægge, tilrettelægge og 

gennemføre besøget, hvis og såfremt ifald de kommer. PA oplyser om at der via 

RAV hjemmeside er kommet en henvendelse fra en producer der ønsker at følge et 

par reddere fra Nicaraguaprojektet til efteråret – Falck og 3F har godkendt projektet. 

 

Ad 7. Næste møde 9. juni 2011 kl. 1000 i Silkeborg. 

 

Ad 8. Eventuelt. 

- Ændringsforslag i vedtægterne som blev diskuteret sidste år i maj, 

tages op på ny til sidste bestyrelsesmøde i år eller sidste 

bestyrelsesmøde inden generalforsamling 2012. 

- Det samme gør sig gældende med budgetplanlægning som også skal 

gennemføres til samme møde. 

- Forslag fra Thorbjørn Jespersen, Sønderborg angående en bustur med 

overnatning til en større brand & redningsstation á la 

sværvognsklubbens ture. Bestyrelsen finder forslaget meget interessant 

og beder Thorbjørn arbejde videre med ideen evt. med en hjælper. 

- PA fortæller at der i Slovakiet er en 24 øvelse hvert år for 

ambulancehold. Øvelsen består i dagligdags og større scenarier med 

flere forskellige samarbejdspartnere, brand, helikoptere, beredskabet 

med mere. Han vil undersøge muligheder for at RAV kunne få lov at 

sende hold af sted fremadrettet. 

- Bestyrelsen arbejder på et døgnseminar for bestyrelses og 

udvalgsmedlemmer. Målet er at samle trådene for klubben og at 

rammerne for udvalgene kan blive gennemarbejdet, og hvor udvalget 

kan nå resultater, FX at PR udvalget kan finde kontakter – tage 

kontakten og udforske samarbejdsmulighederne eller at FX 

fundraising udvalget kan finde egnede fonde og eventuelt lave en 

standard ansøgning. FT laver liste med indholdspunkter. 
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Opfølgningslisten:  
 

Kasserer-hvervet, er det skiftet rundt. 

Skal der være 2 bestyrelsesmedlemmer med adgang til kontoen. 

Er de 25.000,- fra RL blevet indsat på konto. 

Magnetskilte til biler. 

Udvalg angående projekter. 

Ændringsforslag til vedtægter. 

Budgetplanlægning. 

Døgnseminar. 

 

 


