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Mødeart: 10. maj 2012 

Bestyrelsesmøde 3. RAV 2012 

Mødedato: 

10. marts 2012 kl. 10.30 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). 

 

Inviterede: 

Dennis Kron Pedersen (DP), afbud. 

Albert G. Mørcke (AM) 

Ronni Sander (RS) 

Lasse Gustafson (LG) 

Jens M. Larsen (JL) 

Lasse Hunnerup (LH) 

Thomas Holm (TH) 

 

Bilag 1: 

Klublove 2012. 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af referent, nye medlemmer i udvalgene præsenteres 

2. Referat og opfølgningsliste genemgåes. 

3. Økonomi, ny betalingsmåde og  medlemsadgang, beløbsloft vedr. 

udvalgene iflg kommissorium, resultat af indsamling til PF 

jubilæumsfest, fremtidige indsamlinger v/ Stefan. 

4. Udvalgene rundt; PR + merchandise v/ Albert, Hjemmesiden v/Dennis, 

fundraising v/Jarl, projekt + møde med PRNGO nu CISU v/ Frank, 

Facebook v/ Lasse 

5. BEA Spanien, v/ Jens Cassøe, status, medhjælp, transport mv. 

6. Nicaragua udvekslingen, materiel, opfølgning på opfordringen fra Jens 

Harder Larsen v/ Henrik. 

7. Ny mødedato. 

8. Eventuelt. 
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Ad 1. JU byder velkommen, FT vælges til referent. JU præsenterer det nye PR udvalg 

og medlemmerne, der deltog i generalforsamlingen og som blev budt med til 

bestyrelsesmødet kva ønsket om gennemsigtighed i klubben. 

 

Ad 2. Referatet fra sidst gennemgås og godkendes uden kommentarer. 

Opfølgningslisten godkendes og visse punkter sendes videre til næste møde. Øvrige 

afsluttes.  

Opfølgningslisten findes i revideret stand til slut i referatet. 

 

Ad 3. SJ redegør for økonomien. Der er nu i alt 159 medlemmer og saldo er d.d. ca. 

50.000,- kr. + 2000,- kr på en opsparing. Han oplyser at der fra 10 øresfonden er 

tilgået 40.000- kr. uden øremærkning. Mht. medlemshåndtering har vi ”tabt” 4 

medlemmer i svinget som SJ arbejder på at få fat på igen.  

SJ sammenfatter at RAV har haft god fremgang efter 2009 med 17 medlemmer til 59 

efter 2010 og til de 159 vi er nu. Kun 3 har meldt sig ud i hele perioden. 

Indsamlingen til PF fest gav udbytte på 1200,- SJ roser LG s initiativ. JU foreslår et 

”indsamlingsudvalg” hvilket dog stadig besluttes holdt på initiativtager niveau.  

 

Undervejs i punktet drøftes en problemstilling som vi i RAV er opmærksomme på 

men måske ikke er klar over omfanget af. Det er at der på flere stationer er et indtryk 

om at der ikke skelnes mellem Nicaraguaprojektet og RAV. HV forslår i denne 

forbindelse at der laves en artikel i Redderen, hvor vi forklarer at disse 2 ting intet har 

med hinanden at gøre. Flere eksempler går på at man har søgt Nicaraguaprojektet 

flere gange og ikke er kommet i betragtning – så man er ”valgt fra” i RAV !! Dette er 

meget uheldigt, derfor beslutter bestyrelsen at der i Redderen laves en artikel, 

ansvarlig er HV. 

 

Ad 4. PR udvalget er idag repræsenteret af flere med udvalgsformanden Albert G. 

Mørcke, Ronni Sander og Lasse Gustafson. Bestyrelsen hilser deres fremmøde 

velkomment og fremlægger et kommissorium (arbejdspapir), der rettes til undervejs. 

Der er masser af opgaver at tage fat på og der udspiller sig en lille snak omkring hvad 

vi ”har brug for” af fx merchandise. FT foreslår en ”fane” med ting der kan bestilles 

på hjemmesiden. Der drøftes også flere muligheder for tøj bl.a. JC der foreslår et 

samarbejde med Intersport i Røde Kro, der leverer til Falcksport. Bestyrelsen er enige 

om at vi ønsker kvalitet frem for noget vi ikke kan stå inde for”. Der er i 

kommissoriet indskrevet en beløbsgrænse på 3000,- kr. til foreningens fremme, som 

udvalgsformanden er ansvarlig for. Opgaven med nyhedsbrevet indskrives også i 

opgaverne. FT håber at vi på hjemmesiden kan få endnu en fane med fx nyhedsbreve 

og referater. 
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LG fremfører hans ide med en Globus-sparegris som skal rejse rundt på stationerne 

med henblik på at samle penge ind til et af vore projekter, LG beskriver i detaljer, 

hvordan den kunne se ud og hvordan den skulle komme rundt. Bestyrelsen beslutter 

at godkende forslaget men appellerer til nøje overvejelser om, hvornår og af hvem 

den skal tømmes og udformningen således den ikke umiddelbart kan blive ”utæt”. 

Der kommer flere gode råd bordet rundt, bl.a. at der skal være plads til foldere og 

tilmeldingsblanketter til RAV. Ideen iværksættes med LG og RS som ansvarlige.  

LG fremfører også et alternativt forslag, der ender med at blive til en forespørgsel til 

Falck Sport om vi må placere sparegrise til Vingstedstævnet, dette besluttes også 

denne gang med LG og JU som ansvarlig. 

 

TH redegør for planerne med PRNGO, hvor projektudvalget pt. afventer en 

mødedato. Dette for at komme videre med Projekt førstehjælp. 

  

JU og fundraising fortæller om en del ansøgninger til bl.a. Lauritzen fonden, Mascot 

og Frederik og Marys fond, hvor der pt. afventes svar.  

 

FT redegør for status med projektudvalget og i særdeleshed fra Senegal projektet, 

hvor rekognosceringen affødte opstart af selve projektet. Status på ansøgninger nu 

efter deadline er 29 ansøgninger. Hensigten er nu at indkalde disse, på mail med 

yderligere oplysninger, til et orienteringsmøde og en lille samtale, hvorefter de 

udvælges bredt og ikke nødvendigvis efter kompetencerer, denne fremgangsmåde 

besluttes hermed af bestyrelsen. Planen er stadig at sende 1. hold til Senegal sammen 

med ambulancen primo juli (Jarl Udsen, Thomas Holm og Carsten K. Madsen). De 2 

af rejserne er betalt af DANIDA. Herefter yderligere 2 hold á 2-3 medlemmer til at 

gøre uddannelsen færdig jfr. udarbejdet pensum.  

Dette skal foregå i ugerne 28-29-30-31. Hertil mangles stadig økonomi. 

 

Ambulancen er lige nu tilbage i Randers på Langvang, hvor TH har klargjort den med 

udstyr således at den i går 9/5 blev fremvist på TV Midtvest på følgende link: 

http://front.xstream.dk/tvmv/?id=14434  

Næste skridt er overdragelsen på Falck i Aalborg under mediedækning af TVFyn og 

evt. TVNord. Umiddelbart efter dette bliver ambulancen kørt til Danidas værksted, 

hvor den pakkes ind i containeren og bliver afsendt samme dag.  

 

TH kommer med en opfordring om at indsamle alle fødepakker, som er omkring 

sidste holdbarhedsdato og sende dem til St. Randers att. Thomas Holm. Planen er at 

sende disse med til Senegal da der efter recce-holdets mening er god brug for dem på 

landsbyklinikkerne. 

http://front.xstream.dk/tvmv/?id=14434
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LH forespørger om vore erfaringer med at bruge Falck uniformen i udlandet og hvem 

der kan give lov til dette. FT oplyser om at stationslederen er det første sted at spørge, 

og at der plejer at blive givet accept.  

 

LG afslutter punkt 4 med at oplyse om medlemsantal på facebook til 316 og at den 

oprindelige side bliver lukket ned snarligt. 

 

Ad 5. JC beretter i detaljer omkring det kommende besøg fra Granada og BEA. JC 

siger der kommer 4 mand, (2 brandfolk og 2 paramedicinere). Disse vil få et 

spændende ophold på flere stationer i Region Syd, en stor øvelse i Region Nord og et 

par vagter samt hyggelig samvær med de gode kolleger i Syddanmark. Han efterlyser 

stadig et par hænder til programmet se hjemmesiden. JC efterlyser et ”diplom” for 

deltagelse til spaniolerne. 

 

Ad 6. HV oplyser at der heller ikke kommer besøg fra Nicaragua i andet ½år af 2012. 

Endvidere fortæller han at planen for næste år er forsendelse af 2-4 containere, 

detaljerne kendes ej endnu. HV fortæller i øvrigt om en ekstraordinær årsmøde i 

”Genbrug til Syd” under Mellemfolkelig Samvirke her på lørdag som 

forhandlingssekretær Kim Poder, HV samt FT deltager i.  

JU forespørger bestyrelsen om nogen har hørt fra Jens Harder Larsen efter at JU har 

sendt mail fra vore svar på sidste bestyrelsesmøde. Ingen har hørt noget og HV tager 

sagen op. 

 

Ad 7. Næste mødedato sættes til den 27/8 kl. 16 på station Falckgården Århus. 

 

Ad 8. Intet under dette pkt. 

 

JU takkede af efter godt møde.  

 

Opfølgningslisten:  
 

- Hvervningsskema, SP og HV, videreført fra sidste møde. 

- Samarbejdsaftalen med BEA status. Videreført PN og JU. 

- Besøget fra Granada, BEA. JC  

- Opfølgning til Jens Harder Larsen. HV 

- Klublove omskrives jævnfør det besluttede. FT 

- Mailliste til medlemmer, FT og DP. Videreført fra sidste møde. 

- Fradrag for kontingent RAV, SP. Videreført fra sidste møde. 

- Førstehjælpsprojekt Senegal, møde med PRNGO, CK 

- Projekt ”Globus” RS og LG. 
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- Artikel til Redderen i forhold til Nicaraguaprojektet og RAV. HV 

 

 

Klublove for den Faglige Klub 
Redder af Verden 

§ 1        Klubbens formål er: 
1. 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. At styrke sammenholdet mellem redningspersonale i ind og udland. Og at 
samarbejde med andre interessegrupper for at opnå fælles mål. 

3. At styre den indsats som klubben laver i Danmark og i udlandet. 
4. At hjælpe mest muligt for de midler som klubben råder over. 
5. At løbende vurdere indsatsen i det/de lande vi arbejder i, og vurdere om vi skal 

inddrage nye lande, eller indsatsen i et land skal afsluttes. 
6. At sikre dette bliver et projekt, der hjælper på vejen til selv hjælp. 
 

§ 2  Alle, der er fuldtidsbeskæftiget, deltidsansatte redder, pensionister og efterlønner 
inden for området og er medlem af Fælles Faglig 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. 

 
§ 3 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, som også fastsætter formen for 

kontingentopkrævning.  
 
§ 4 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand og 3 

bestyrelsesmedlemmer.  
 Reddernes Landsklub besætter 1 bestyrelsespost ud af ovennævnte 3 

Desuden vælges 2 bilagskontrollanter samt 1 bestyrelsessuppleant, og 1 
bilagskontrollantsuppleant, som dog ikke er medlem af den egentlige bestyrelse. 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, 2 bestyrelsesmedlemmer og  
1 bestyrelsessuppleant i lige år.  
3 bestyrelsesmedlemmer, og 2 bilagskontrollant(er) de ulige år. 

  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 1 
sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Nødvendige 
mødeudgifter afholdes af klubben. 
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Bestyrelsen kan nedsætte permanente udvalg samt ad-hoc udvalg til enkeltstående 
opgaver.  

 
§ 5  Der indkaldelses til ordinær generalforsamling mindst 30 dage inden mødet, ved 

opslag på redder.dk 
Generalforsamlingen afholdes samme dag som årsmødet i Reddernes Landsklub.  

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før mødet. 

a. Forslagene skal være fremsendt skriftligt og skal være motiverede. Mindst en af 
forslagsstillerne skal være til stede ved generalforsamlingen, ellers bortfalder 
forslaget.  

b. Forslagene vedtages med almindeligt flertal. Ændring af klublovene dog kun, hvis de 
godkendes med et flertal af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og 
vedtages af et flertal af de fremmødte på næste ordinære generalforsamling eller 
ekstraordinære generalforsamling indkaldt j.v.f. § 6.  

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom 
med angivelse af dagsorden. Såfremt mindre end 2/3 af underskriverne giver møde, 
kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen. 

 
§ 7 Kassereren skal føre nøje regnskab med klubbens midler. 

Ekstraordinær bevilling af midler kan kun finde sted på lovligt indvarslede 
generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære. 
Bestyrelsen fastsætter det maksimale det beløb, som kassereren til enhver tid kan 
disponere over, via homebanking eller hævekort, beløb udover dette, kræver skriftlig 
tilladelse fra klubbens formand, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.  
Regnskabet skal fremlægges i revideret stand ved den ordinære generalforsamling. 
Regnskabet skal til enhver tid på bilagskontrollanternes forlangende fremlægges til 
gennemsyn. 

 
§ 8 Klubben er til enhver tid underlagt forbundets love og bestemmelser. 
 
§ 9 Klubben kan ikke opløses, så længe mindst 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret. 

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder eventuelle midler RL. 
 
 
 Således vedtaget_________________________ 
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 ______________________________ ______________________________ 
  Dirigent   Formand   

 


