
MØDEREFERAT   

Mødeart: 22. marts 2012 

Bestyrelsesmøde 2. RAV 2012 

Mødedato: 

20. marts 2012 kl. 11.00 til 14.00 

Mødested: 

Falck Silkeborg, store mødelokale 1. sal 

Deltagere: 

Pamela Nilsen (PN), afbud 

Henrik Vilsen Andersen (HV), 

Jarl Udsen (JU),  

Stefan Junker Pedersen (SJ), 

Carsten Kastbjerg Madsen (CK), afbud  

Frank Thisgaard (FT). 

 

Inviteret: 

Dennis Kron Pedersen (DP), afbud. 

 

Bilag 1: 

Forslag om vedtægtsændring. 

 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af referent, bestyrelsen konstitueres, gennemgang af 

referat og opfølgningsliste. 

2. Økonomi, status på opkrævning via lønseddel og medlemshåndtering 

støttemedlemmer og Aktiv/passiv medlemskab. 

3. Udvalgene rundt; fundraising v/Jarl, PR evt. v/Pamela, projekt v/ Frank 

4. Samarbejdsaftale vedr. BEA Spanien, status Granada og Cartagena 

vedr. udveksling 2012 v/Pamela el. stedfortræder. 

5. Årsrapporten 2011 v/Frank og Jarl. 

6. Ambulancehold til Slovakiet v/Henrik. 

7. Nicaragua besøget 2012 ? v/Henrik. 

8. Eventuelt. Herunder medlemskort og ny mødedato. 
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Ad 1. JU byder velkommen, FT vælges til referent. Bestyrelsen konstituerer sig 

således: 

 

JU  formand. 

CK  næstformand. 

SP  kasserer. 

HV  RFK/RL repræsentant 

FT sekretær 

PN suppleant 

 

Referatet fra sidst gennemgås med følgende kommentarer.  

Ambulancen er endnu ikke klar til afsendelse, men der er en plan herfor. 

Døgnseminar 2011 er allerede evalueret, stryges derfor af opfølgningslisten. 

Forum for Senegal er allerede i gang, medlemsforum på reddernettet, hertil supplerer 

HV med at reddernettet ikke ses af alle, opfordrer i stedet til nyhedsbreve som skal 

sendes til det enkelte medlem – enighed bordet rundt! FT foreslår at oprette 

nyhedsforum på hjemmesiden. Opfølgningslisten findes i revideret stand til slut i ref. 

Referatet godkendes. 

 

Ad 2. SJ redegør for økonomien. Der er nu i alt 152 medlemmer og saldo er d.d. ca. 

15.000,- kr. + 2000,- kr på en opsparing. Han oplyser endvidere at der har været et 

stort træk på kontoen idet der bl.a. er lagt ud for flybilletter til Senegal (ca. 25000). 

Der er forhåbninger om at få dækket dette beløb ind igen ved 10 øresfonden og en 

ansøgning er godkendt såfremt den danske konsul i Dakar kan sige god for 

sikkerheden for, som dansker, at færdes i Senegal. Vi afventer pt. svaret fra konsulen. 

SP ansøger om telefonpenge idet der har været ekstraordinært mange opkald til 

medlemmer på det sidste for at få oplysninger til opkrævningsændringen. Der 

bevilges 200,- kr. 

 

Der udspænder sig herefter lidt frustration fra FT som deles af JU og SP, det drejer 

sig om mangel på teknisk viden omkring en mailliste til videresendelse af fx 

nyhedsbreve mm. til medlemmerne, frustrationen går på at få e-mail adresserne flyttet 

fra excel til fx yahoo. Og vi har flere forskellige lister – hvortil HV forslår at 

webmaster laver én liste så vi kan sende til ham hvorefter han udsender.  

FT forespørger DP om muligheder for dette. 

Der drøftes også muligheder for fri-medlemsskaber for medlemmer, der yder en 

ekstraordinær indsats, dette er der ikke stemning for, i stedet kan der uddeles diverse 

fortjenstpræmier efter behov, det besluttes at et flertal i bestyrelsen kan godkende 

dette. 
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HV stiller forslag om at køre hvervekampagne. Han ser mange muligheder for et øget 

medlemsantal fordi mange ikke får den fornødne viden og tilbud om medlemskab. 

HV forslår konkret et ”hvervningsskema” som uddeles gennem TR systemet. Dette 

vækker begejstring i bestyrelsen og det besluttes at skemaet ”tilrettes” ansvarlig er SP 

i samarbejde med HV. 

 

FT forslå indsættelse af en superbruger der skal opgradere viden om RAV på 

Facebook – dette besluttes. FT er ansvarlig. 

 

HV spørger om kontingentet er fradragsberettiget – SP undersøger. 

 

Tilhørsforholdet mellem RL/RFK og 3F drøftes og der er enighed om at fremskynde 

processen med vedtægtsændringens 2. behandling via en Ekstraordinær 

Generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. Motivet herfor skal findes i 

det store antal henvendelser til bestyrelsen fra deltidsbrandfolk og stationsledere m.fl. 

der ønsker optagelse i foreningen. Disse er for de flestes vedkommende ikke 

medlemmer af 3F eller RL/RFK. Der er enighed bordet rundt om at indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling i RAV torsdag den 10/5 kl. 1000 på Falck i 

Silkeborg med henblik på at færdigbehandle forslaget og åbne for støtte/passiv 

medlemsskaber udenfor 3F/RL/RFK regi jfr. forslaget. 

 

Herefter forslår HV ændringer på hjemmesiden så man via afkrydsningsfelter kan 

angive hvordan man ser sit medlemskab med ønsker om eksempelvis; udsendelse, 

passiv, støtte og udvalgsarbejde. HV forslår i øvrigt et afkrydsningsfelt om 

udmelding og et afkrydsningsfelt om yderligere økonomisk støtte – disse vedtages og 

SP er ansvarlig for effektuering i samarbejde med DP.  

 

Ad 3. PR udvalget er ikke repræsenteret men der har været en del nedgang i 

aktiviteterne siden PN satte aktivitetsniveauet ned bl.a. på grund af graviditet – 

tillykke fra bestyrelsen. Der er dog stadig masser af opgaver hvortil der i PR søges et 

par medlemmer bl.a. til at etablere en ”merchandise” afdeling der vil kunne få plads 

på hjemmesiden. 

Fundraising udvalget beretter om en del ansøgninger der dog ikke har givet afkast 

økonomisk, der har været rettet henvendelse til blandt andet forsvarskommandoen, 

hvor JU har fået plantet RAV flaget for evt. donation af fremtidige udfasede 

køretøjer. Tidligere forslag om artikel om RAV til Børsen og JP bringes videre på 

opfølgningsliste, FT laver et udkast i samarbejde med HV. 

Projektudvalget har stor travlhed, aktuelt er Senegal-projektet i en spændende fase. 

FT beretter af rekognosceringsholdet næsten er klar til afgang den 31/3 til 10/4. 

Programmet er næsten færdigt, dog afventes økonomisk tilskud til dækning af 
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rejserne. Der fremvises udkast til samarbejdsaftale, som skal godkendes af 

bestyrelsen. Planen er i korte træk at sende 1. hold til Senegal sammen med 

ambulancen primo juli (Jarl Udsen, Formand og Thomas Holm, Ansvarlig for 

uddannelsen). Disse 2 rejser er betalt af DANIDA. Herefter yderligere 2 hold á 2 

medlemmer til at gøre uddannelsen færdig jfr. udarbejdet pensum. Dette skal foregå i 

uge 28-29-30-31. Hertil mangles økonomi. 

Planen med ambulancen er at den skal oppakkes primo maj, fremvises til interview 

med TVMidtVest 10. maj og overdrages proforma til KARAMBENOR den 31/5 på 

Falck i Aalborg under mediedækning af TVFyn og evt. TVNord. FT er ansvarlig for 

and indbyde diverse respektive chefer. 

 

FT redegør også for nogle potentielle øvrige aktiviteter, som der arbejdes med. 

Tanzania, her har RAV fået en forespørgsel på et uddannelsesseminar for 

ambulancefolk i byen Arusha.  

RAV har tidligere fået anmodning om at starte et brandprojekt op i Somaliland, hvor 

udenrigsministeriet netop har åbnet et kontor kva Somalilands vilje til demokratiske 

forbedringer af deres samfund. 

 

Ad 4.  Samarbejdsaftalen med BEA  er ikke færdigunderskrevet fra spansk side – PN 

arbejder på sagen, har sendt ”rykker” og afventer. 

PT er udvekslingen med BEA i planlægningsstadiet med Jens Cassøe som tovholder, 

PN supplerer. Der er sendt en dato til Spanien, nu afventes svar – programmet er lagt. 

 

Ad 5. FT præsenterer årsrapporten 2011 for bestyrelsen og denne godkendes og 

underskrives af formanden. 

 

Ad 6.  HV oplyser at konkurrencen i år er aflyst da vinderne fra sidste år ikke har 

tilbudt at ”værte” konkurrencen. Andenpladsen blev også tilbudt at ”værte” men 

afslog også. HV holder kontakterne varme og undersøger igen til næste år. 

 

Ad 7. HV oplyser at der ikke kommer besøg fra Nicaragua i første ½år af 2012, og 

muligvis heller ikke i andet ½år. FT tilkendegiver at RAV jo har varetaget de seneste 

3 besøg og gerne tager det op igen - skulle det blive aktuelt. 

 

Ad 8. Under eventuelt drøftedes 4 forslag fra Jens Harder Larsen som er 3F konsulent 

i Nicaragua. Kort sagt foreslår han følgende – reaktion fra bestyrelsen findes 

underneden. 

1. Oplevelsesrejser i Nicaragua for reddere tilbudt af dansk agent i Nicaragua. 

2. Indsamling af startpakker for frivillige brandstationer i provinsen. 

3. Børneprojektet Inhijambia – hjælpe med at finde sponsorer. 
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4. Tilbud om kurser i katastrofehjælp fra nicaraguanske kolleger til danske reddere. 

 

1. HV forslår en ide med at tilbyde indledningsvist 2 annoncer i Redderen til 

rejseagenten mod et samvittighedsfuldt beløb til gadebørnsprojektet Inhijambia 

i Nicaragua. Mulighed for fortsættelse. 

2. Undersøger. 

3. HV forslår at der indrykkes annonce i Redderen med ønske om sponsorer eller 

frivilligt indbetalte beløb, samtidigt opfordres Falck til at double op. Endvidere 

forslås at man kan donere afspadseringstimer. FT forespørger om dette er i 

RAV regi, hvortil HV svarer at det er for RL/RFK/RAV. 

4. Der er i den nye aftale med BRS muligheder for supplerende uddannelse til 

katastrofer i samarbejde med BRS. Men vi takker for tilbuddet og vil vende 

tilbage hvis et behov opstår. 

 

Behov og omkostninger for medlemskort drøftes kort, der er enighed om ikke at 

starte på dette endnu men indtil videre fjernes eksemplet på hjemmesiden. 

 

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

JU takkede af efter et godt og koncentreret møde.  

 

Opfølgningslisten:  
 

- Forslag til vedtægtsændringens 2. behandling. Aktiv/passiv/støtte 

medlem,  Bestyrelsen er ansvarlig. 

- Hvervningsskema, SP og HV 

- Artikel til Børsen og JP. FT laver udkast i samarbejde med HV. 

- Samarbejdsaftalen med BEA status. Videreføres PN er ansvarlig. 

- Samarbejdsaftale med Karambenor/ASSEAD, FT 

- Mailliste til medlemmer, FT og DP 

- Tilretning af tilmeldingsskema på hjemmeside. SP og DP 

- Fradrag for kontingent RAV, SP 

- BEA Granada, udveksling. Jens Cassøe 

- Ambulanceprojekt Senegal, FT 

- Førstehjælpsprojekt Senegal, CK 

- Facebook organisering, FT (forsøgsordning) 

 

 

 

 

 



MØDEREFERAT   

 

 

Bilag 1. 

 

Til punkt 2. 

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. 

 


