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Mødeart: 03. November 2011 

Bestyrelsesmøde 4. RAV 2011 

Mødedato: 

03. November 2011 kl. 11.00 til 13.00 

Mødested: 

Falck Silkeborg, store mødelokale 1. sal 

Deltagere: 

Pamela Nilsen (PN), afbud 

Per Aastrup (PA), 

Jarl Udsen (JU),  

Stefan Junker Pedersen (SJ), 

 Jens Humlebæk (JH), afbud  

Frank Thisgaard (FT). 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af referent, gennemgang og opfølgning af referatet fra 

sidst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Økonomi, budgetplan, opkrævning via lønseddel? Aktiv/passiv 

medlemskab. 

4. Evaluering og refleksioner fra 12-12 seminar 2011. 

5. Forslag til ændringer i vedtægter. 

6. Udvalgene rundt. 

7. BEA Samarbejdsaftale status. 

8. Ambulancehold til Slovakiet. 

9. Årsmødet i ”Genbrug til syd” under Mellemfolkeligt samvirke. 

10. Eventuelt. Herunder sikkerhed 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.  

PA foreslår at punktet ”dagsorden godkendes” udgår idet det er en forældet handling, 

specielt i en forening af RAV’s størrelse. Derimod fastslås at bruge opfølgningslisten. 

Referatet godkendes. 

 

Ad 3. SJ redegør for den økonomiske situation. Der er pt. I alt 104 medlemmer og 

saldo er d.d. 15.368,- kr og 12.000,- som er ansøgte midler til køb af ambulance 

placeret på en særskilt konto, disse skal muligvis tilbagebetales idet vi nu har 

erhvervet en ambulance fra Falck. Regnskabet forevises med posteringer. Der stilles 

forslag om kontingentbetaling via lønseddel, hvor lønafdelingen på RAV’s vegne 

opkræver i alt 10,- kr pr. måned. Forslaget begrundes med mindre bureaukrati, lettere 

sagsbehandling i forhold til nye medlemmer samt mindske administrationen. Men i 

dette indgår dermed også en beskeden stigning i kontingentet som skal på 

dagsordenen til Generalforsamling 2012 jævnfør vedtægterne. Der er enighed i den 

tilstedeværende bestyrelse og SJ udarbejder forslag og motivation, som sendes 

rettidigt til formanden. Dette påføres opfølgningslisten. 

 

Ad 4. Evalueringer fra 12 – 12 seminaret drøftes.. der har i alle 

tilbagemeldingsskemaer været temmelig stor tilfredshed med gennemførelsen, 

tidsforbruget, stedet og opgaverne. PA nævner at selvom seminaret var en succes må 

man også være klar over at hver gang vi afholder disse møder går pengene fra et 

andet sted, hvor de kunne have gjort gavn. Dette tages ad notam. 

. 

Ad 5. Seneste vedtægtsjusteringer drøftes (vedhæftet sidst i referatet) og der besluttes 

at sætte forslaget på dagsordenen til Generalforsamlingen 2012, Formanden opsætter 

og motiverer ændringerne. Sættes på opfølgningslisten.  

 

Ad 6. FT redegør for projektudvalgets arbejde – Og meddeler at man på vores 

hjemmeside nu kan læse lidt om projektet. Der har været travlt og status pt. er at vi 

har en ambulance, udstyr til at sætte i og man arbejder nu på detaljer i en 

rekognoscering, ligesom der arbejdes på højtryk med at få økonomi til rejserne. FT 

informerer også om at 2 udvalgsmedlemmer 2.november mødtes med 10 øres fonden, 

hvor vi præsenterede RAV og projektet i Senegal i Vestafrika.  RAV fik stor ros for 

et velgennemarbejdet oplæg og fremlæggelse. Der blev ikke lovet noget men vi vil i 

løbet af en uge høre nærmere. Sagen er i korte træk at 10 øres fondens midler allerede 

er allokeret Nicaragua projektet og at frigivelse af midler vil berøre tiltag der skulle 

være foretaget i Nicaragua. Endvidere var der bekymring omkring 

sikkerhedssituationen i Casamance provinsen i Senegal og om der ville være 
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muligheder for de lokale at vedligeholde og drive denne ambulance. Et godt møde, 

hvor vi fik en god mulighed for at oplyse om RAV og fortælle om oplægget til 

projekt i Senegal.  

Holdsammensætning drøftes til projektet og bestyrelsen giver mandat til 

projektudvalget om at fortsætte efter bedste evne. Det besluttes også i det omfang det 

er økonomisk muligt at bruge ”gengangersystemet” i holdene. Næste møde i udvalget 

er 21/11 kl. 16.00 i Viborg. 
 

PR udvalgets status udsættes til næste bestyrelsesmøde på grund Af PNs fravær. Dog 

blev den nye hjemmeside drøftet kort og der er enighed bordet rundt at det er en flot 

og overskuelig hjemmeside vi har fået. 

Fundraising udvalget redegjorde for deres seneste møde med projektrådgivningen, 

som deltager i næste møde med projektudvalget. Derudover orienterede JU om de 

steder, hvor der nu er ansøgt om økonomi. Endvidere er der nu lavet en liste over 

ansøgte steder, som er hos Fundraising. 

 

Ad 7.  Udsættes til næste møde da PN er ansvarlig. Dog har PN udsendt mail til 

bestyrelsen om en nylig invitation/udveksling fra Pedro Vera, som er formand for 

Bomberos en Acción i Granada. Eventuelle interesserede bedes henvende sig til 

formand Jarl Udsen. 

 

Ad 8. Per orienterer om muligheden for en ambulancekonkurrence i Slovakiet, denne 

ville kunne tage sin begyndelse i en ambulance i Danmark, hvorefter man kører via 

Prag, Tjekkiet til konkurrence-byen i Slovakiet. 2-3 medlemmer har denne mulighed 

for at vise vores flag. Der er givet grønt lys fra ledelsen, interesserede kan henvende 

sig til Thomas Holm, Per Aastrup eller Pamela Nilsen. 

 

Ad 9.  PA og FT beskrev mødet i ”Genbrug til Syd” under Mellemfolkeligt samvirke 

i Svendborg i den forløbne weekend. Der blev endnu en gang knyttet bånd og rettet 

forespørgsler på tværs af kontinenter. Ud over at konsolidere vores hensigtserklæring 

med Karambenor i Senegal, taltes med NGO’ere fra Sierra Leone, Tanzania og 

Gambia med henblik på regelrette undervisningsprojekter. Vi afventer nu deres 

konkrete forespørgsler på mail. 

 

Ad 10. Eventuelt. Sikkerhed henvises til projektudvalget og igangværende projekt. 

Generalforsamlingen 2012: Der kommer indkaldelse til Generalforsamling senest den 

10. december på reddernet, www.redderafverden.dk og hvis muligt i ”Redderen”. 

Nyhedsbrevet fra November 2011 tilrettes og godkendes.  

Næste møde berammes til 5. januar 2012 kl. 10.30 på St. Thisted. 

JU takkede af efter et godt og koncentreret møde.  

http://www.redderafverden.dk/
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Opfølgningslisten:  
 

Forslag til vedtægtsændring. Aktiv/passiv medlem samt ordlyd i tekst. JU 

Forslag til kontingentforhøjelse fra 100,- årligt til 120,- årligt samt ændring i 

betalingsmåden. Ansvarlig SJ 

Artikel til Børsen og JP. Videreført fra bestyrelsesmøde 3. 

Ambulancehold fra RAV til Slovakiet. Ansvarlig Thomas Holm og PA. 

Samarbejdsaftalen med BEA status. Videreført fra bestyrelsesmøde 3. 

BEA Granada, udveksling. Ansvarlig JU 

Projekt Senegal, FT 

 

 

 

 

 

Ad punkt 5. 

Forslag til justering af vedtægterne til generalforsamlingen 10/1 2012 

 

1. Forslag om at omformulere tekst i § 1 stk.1 til: 

At hjælpe andre lande, fortrinsvis udviklingslande, med støtte til at opbygge ambulance, 

brand og redningstjenester eller med viden og undervisning i det omfang vi er i stand til 

dette. Samt at optimere arbejdsvilkårene for indsatspersonalet.  

 

2. Forslag om at omformulere tekst i § 1 stk. 2 til :  

At styrke sammenholdet mellem redningspersonale i ind og udland. Og at samarbejde med 

andre interessegrupper for at opnå fælles mål. 

 

3. I § 2 suppleres teksten med følgende markerede ordlyd:  

Alle, der er fuldtidsbeskæftigede, deltidsansatte reddere, pensionister og efterlønnere inden 

for området og er medlem af Fælles Fagligt Forbund og RL - RFK, kan være medlem af 

klubben. Alle, der kan forene sig med vore formål kan være passive medlemmer af 

organisationen. Bestyrelsen kan indbyde passive medlemmer med relevant baggrund til at 

være en del af den aktive styrke i en given periode. 

 


