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Mødeart: 21.september 2011 

Bestyrelsesmøde 3.  RAV 2011 

Mødedato: 

20. september 2011 kl. 1100 til 1415 

Mødested: 

Falck Silkeborg, store mødelokale 1. sal 

Deltagere: 

Pamela Nilsen (PN) 

Per Aastrup (PAA), 

Jarl Udsen (JU),  

Stefan Junker Pedersen (SJ), 

Afbud fra Jens Humlebæk (JH),  

Frank Thisgaard (FT). 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af referent, referat og opfølgningsliste fra sidst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Økonomi, herunder budget, beløbsloft i udvalgene, Indsamling Afrika, 

evaluering og fremtid. 

4. Udvalgene rundt. Rammeplaner. 

5. Evaluering af besøget fra BEA samt samarbejdsaftalen. 

6. Status fra arbejdsgruppen vedr. udrykningsenheden med Falck. 

7. Ændringsforslag til vedtægterne ved GF 2012. 

8. Årsrapporter 2009 og 2010 drøftes og afsluttes. 

9. 12-12 seminar. 

10. Introduktionsmøde i projektrådgivningen. 

11. Eventuelt. Herunder input fra medlemmer og ny mødedato. 
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Ad 1. JU byder velkommen, FT vælges til referent. 

 

Ad 2. Referatet fra sidst gennemgås med følgende kommentarer.  

PAA spørger ind til hvordan 12 – 12 seminaret finansieres og hvordan RL midlerne 

anvendes. Hvortil JU redegør for formål og finansiering af fx 12-12 seminar. FT 

spørger ind til PAA omkring ambulanceholdkonkurrence i Slovakiet, dette sættes på 

opfølgningslisten. 

Referatet godkendes. 

 

Ad 3. SJ indleder med at fortælle at overdragelsen af kassererposten er effektueret. 

Hvorefter han redegør for den økonomiske situation. Der er pt. I alt 96 medlemmer 

og saldo er d.d. 41.100,- kr hvoraf de 12.000 er ansøgte midler til køb af ambulance. 

Disse placeres efterfølgende på en særskilt konto. Regnskabet forevises med 

posteringer. SJ opfordrer udvalgene til at komme med deres input til budgettet. 

 

Herefter drøftedes indsamlingen til Afrikas Horn, hvilket blev iværksat på et 

medlems gode opfordring – i øvrigt med samme person som iværksætter. (Christian 

Hartvig). Der er enighed bordet rundt at der var for kort varsel (5 dage) og af samme 

grund samledes der kun 3580,00 kr. ind, mener bestyrelsen. Der er også enighed om 

at RAV vil bakke op om evt. fremtidige indsamlinger der indvarsles i god tid samt på 

medlemmers initiativ, oplysning og gennemførelse. Kontakt rettes til formanden. 

 

Ad 4. PN fremviser PR udvalgets store arbejde; hjemmeside er redigeret, mangler 

blot nyt layout som kommer indenfor nærmeste fremtid. Folder er fremstillet og 

fremvises til godkendelse. Webmaster Dennis Pedersen er koblet på Facebook. I 

samme foreslår PR udvalget en assistent til webmasteren med koder + nøgler af 

praktiske hensyn. 

PR får stor ros af bestyrelsen for deres engagement, ildhu og kreativitet. 

PN spørger ind til vores foreningsadresse, hvorefter flere muligheder drøftes.. Det 

besluttes at fremtidig postadresse til foreningen skal følge formandens adresse. 

JU kommer med status på udvalget med fundraising – her har man afsendt mange 

ansøgninger til firmaer, dog uden det store resultat, hvilket JU tilskriver den 

manglende viden om RAV – JU bringer spørgsmålet frem med støttende firmaers 

logos placering på hjemmesiden og i hvor lang tid efter at de skal vises. PAA foreslår 

at RAV skriver en artikel til Børsen og JP erhverv, for at udbrede kendskabet til RAV 

blandt firmaer – sættes på opfølgningslisten.  

FT fremviser færdig rammeplan til projektudvalget – der nikkes bordet rundt og det 

besluttes at der ikke skal underskrives på disse da de blot er et arbejdspapir til 

udvalgene. Der har været sonderinger i forbindelse med opkøb af en brugt ambulance 

der står til salg i Pårup. Bl.a har der været udsendt en del ansøgninger i denne 
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forbindelse som nu har givet udslag i 12.000 kr. På samme tid har der været en del 

kommunikation med Falck omkring erhvervelse af ambulancer med mere og 

resultatet er et kommende møde med Materielafdelingen engang i oktober måned. 

Vi beslutter at vente med opkøb af ”fremmede” ambulancer indtil afklaring med 

Falck. 

 

Ad 5. JU beskriver i korte træk forløbet omkring det veloverståede besøg fra vore 

venner i Spanien. Til arrangørerne udtrykker PAA stor ros for et flot program. Næste 

gang foreslår PN at der sættes ”faste datoer” fra starten af, hvilket der er enighed om. 

SJ oplyser at der er tilkendegivelser fra E. Schrøder, VW Grindsted at vi også kan 

låne næste gang!!! Flot!.  

FT redegør for artikler om besøget der bragtes i ”Redderen” – ”Falcken” – Herning 

Folkeblad/ Ikast avis – fagbladet TreF i Silkeborg og Falck Intranettet under Region 

Midt og på Business news portalen. 

Samarbejdsaftalen med BEA gennemgås pkt. for pkt. FT retter til og sender til PN 

med henblik på gennemlæsning af Sanne fra PR. Det besluttes at sende ”RAV” 

udgaven retur til Spanien på hhv Engelsk og Spansk. Og at vor endelige aftale skal 

foreligge på engelsk – Vi kan ikke stå inde for en aftale på spansk. Deadline for 

afsendelse er 20. oktober 2011 (1 måned) – sættes på opfølgningslisten. 

 

Ad 6. FT redegør for arbejdsgruppens status – Falck har accepteret indstillingen fra 

denne og der arbejdes nu videre med arbejdsgruppens samarbejde med 

Beredskabsstyrelsen ved møder på tværs – næste møde ultimo 2011. 

 

Ad 7. Udsættes til næste bestyrelsesmøde men som pkt. 1 efter godkendelse af 

referat. 

 

Ad 8. Årsrapporterne 2009 og 2010 præsenteres af FT. Fremstillingen af disse blev 

nødvendiggjort af fondssøgninger, hvori der tit kræves vedlagte årsrapporter. 

Arbejdsopgaven varetages fremover af sekretæren i samarbejde med formanden. 

Disse godkendes og sættes i mappe til besigtigelse ved fx Generalforsamlinger. 

 

Ad 9.  12 – 12 Seminaret er en realitet den 2. – 3. oktober 2011 for bestyrelsen og 

udvalgsmedlemmer – det foregår på Agerskov Kro. FT gennemgår Programmet som 

senere kan ses på hjemmesiden under aktiviteter???? Bestyrelsen afstemmer herefter 

powerpointværktøj til brug ved seminaret. Det tilstræbes at lave et referat for 

seminaret. 

 

Ad 10. JU oplyser om introduktionsmødet med projektrådgivningen i Århus 

www.prngo.dk som vi har meldt RAV ind i med henblik på at hente råd og 

http://www.prngo.dk/
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vejledning i forbindelse med vor forenings aktiviteter. JU afventer bekræftelse på 

indmeldelsen. Men forventer bekræftelsen i løbet af få dage. – opfølgningslisten. 

 

Ad 11. Under eventuelt oplyste FT bestyrelsen om tiltag i samarbejde med PAA og 

Jens Harder Larsen i Nicaragua, hvortil der nu sendes en medicindonation fra Danish 

Medicine Aid. Samarbejdet med DMA kom istand via flot forarbejde af RAV 

medlem Kim Elkjær i Holstebro. Pt undersøger Jens Harder Larsen toldregler om 

import af medicin til Nicaragua. Det drejer sig om 4320 glas Panodil og Panodil Zapp 

med udløb medio 2012 og medio 2013. 

Der er en drøftelse omkring RAV fremtid med medlemskaber og her drøftes flere 

scenarier og disse vil igen skulle drøftes – næste gang i forbindelse med seminaret. 

 

Næste møde berammes til 3. november 2011 kl. 11.00 på St. Silkeborg. 

JU takkede af efter et godt, konstruktivt og langt møde.  

 

 

 

 

Opfølgningslisten:  
 

Tilretning, forslag til vedtægter. 

Aktiv/passiv medlem? 

Budgetplan. 

Artikel til Børsen og JP. 

Ambulance/materiel til donation. 

Hjemmesiden 

Ambulancehold fra RAV til Slovakiet. 

Døgnseminaret refleksioner evaluering. 

Samarbejdsaftalen med BEA status. 

BEA udveksling. 

Udtagelse til diverse ture. 

Forum om Senegal til vedligeholdelse og ”rød tråd” 

 

 


