
MØDEREFERAT   

Mødeart: 28. august 2012 

Bestyrelsesmøde 4. RAV 2012 

Mødedato: 

27. august 2012 kl. 16.00 til 20.00 

Mødested: 

Falck uddannelsescenter Langvang Randers. 

Deltagere: 

Pamela Nilsen (PN), afbud 

Henrik Vilsen Andersen (HV), 

Jarl Udsen (JU),  

Stefan Junker Pedersen (SJ), 

Carsten Kastbjerg Madsen (CK),   

Frank Thisgaard (FT). 

 

Inviterede: 

Dennis Kron Pedersen (DP), 

Albert G. Mørcke (AM) 

Thomas Holm (TH) afbud. 

Jens Cassøe (JC), afbud. 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af referent. 

2. Oplæg til samarbejde v. direktør J.P. Madsen, Falck Holland.  

3. Gennemgang af referat og opfølgningsliste fra sidst. 

4. Økonomi og indmeldelse v. Stefan, samt indmeldelseskampagne i 

Kbh v. Henrik. 

5. Udvalgene rundt; Projekt- v. Frank, PR-  v. Albert + Dennis, BEA-

nyt v. Jens Cassøe, Fundraising v. Jarl, Nicaragua v. Henrik 

6. Hjemmeside v. Dennis, status http://www.redderafverden.dk/  

7. 12 – 12 Seminar 2013 v. Frank og Albert. 

8. Evt. herunder ny mødedato. 

 

 

Ad 1. JU byder velkommen, FT vælges til referent. JU byder velkommen til Direktør 

J.P. Madsen, som får ordet.  

 

Ad 2. Han gennemgår kort hans baggrund og hvorfor han er tilstede i dag. CV: 

Tidligere officer ved Den kgl. Livgarde, forbindelsesofficer på Balkan, direktør for et 

logistikfirma mv. Desuden har han været tilknyttet Røde Kors og har i den 

http://www.redderafverden.dk/


MØDEREFERAT   

forbindelse været udsendt som chef for deres hold ved katastroferne i hhv Haiti 2010 

og Pakistan 2011. 

Indledningsvist er RAV kommet til hans kendskab via en folder der lå i Falckhuset i 

KBH. Det viser vigtigheden af at vi er synlige. Endvidere er han klar over RAV’s 

rolle ifm aftalen med beredskabsstyrelsen og Falck. 

Jens Poul Madsen er Direktør i Falck RISK i Rotterdam, Holland. Det handler i korte 

træk om at RISK byder på internationale udbud omhandlende Emergency Disaster 

Management Planning og det der knytter sig til dette. Efter kontakt med formand Jarl 

Udsen har han nævnt RAV i forbindelse med de tilbud der er givet, som er med til at 

styrke Falcks chancer for at vinde udbud -. Mener Jens. 

Aktuelt har RISK vundet et EU udbud i afholdelse af 6 øvelser i katastrofearbejde, 

hvoraf 1. øvelse løber af stablen i november 2013. Jens Poul så vores folder og 

tænkte han måtte møde bestyrelsen for at drøfte muligheden for samarbejde. 

Hvad går samarbejdet så ud på? Jo det at være i stand til – med en stab – at byde på 

disse opgaver, kræver at han har kapaciteter inden for de forskellige grene af 

katastrofearbejde, heri tænker han RAV har kvaliteter ifm vore medlemmers 

uddannelser som eksempelvis brandfolk, endog holdledere og ambulancepersonale 

endog supervisorer. Direktøren opfordrer os til at åbne op for sygeplejersker og andre 

faggrupper i det hele taget for at gøre RAV mere ”bred”. Her argumenterer 

bestyrelsen for at vi stadig er en ung organisation og skal have ”rødderne” med. 

 

Samtalen med Jens Poul foregik i en entusiastisk ånd og RAV’s bestyrelse erklærede 

sig villige og meget interesserede i at fortsætte drøftelserne. FT pointerede at den 

største ”hurdle” vi umiddelbart kunne se var at få Falck til at frigive RAV’s 

ressourcer fra vores daglige arbejde. 

Jens Poul og JU følger op via telefonisk kontakt – vi afventer med spænding om 

denne mulighed vil blive til en realitet.    

  

Ad 3. Referatet fra sidst 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 4. SJ redegør for økonomien. Der er nu i alt 178 medlemmer og saldo er d.d. 

16.080,- kr. + 35.000,- kr på en opsparing. Han oplyser at der fra 3F er ansøgt og 

bevilget 35.000 øremærket seminar 2013. Der var en kort drøftelse af hvordan ikke 

RL/3F medlemmer skulle kontingentopkræves og det besluttes at få flere 

indbetalingskort, som forsøges finansieret af Den Jyske Sparekasse, hvor vi tidligere 

har fået kort vederlagsfrit samt en gebyrfri konto. SJ er ansvarlig for denne kontakt. 

HV oplyser at han nu iværksætter kampagne i KBH og spørger SJ om denne ”er klar” 

til at modtage indmeldinger, hvilket SJ bedyrer at han er. Der er enighed om at hvis 
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kampagnen bliver en succes skal denne udrulles til det øvrige land. Der vil blive et 

ekstra tastearbejde for kassereren og DP foreslår et tæt samarbejde således at data kan 

komme i medlemsområdet, så alle kan se/rette deres egne data. 

SJ lover at, inden fremtidige bestyrelsesmøder vil der blive rundsendt et foreløbigt 

regnskab.  

 

Ad 5. FT redegør for projektudvalgets arbejde, som forholder sig som beskrevet i 

nyhedsbrev august 2012. FT efterlyser en kort ”evaluering” fra bestyrelsen omkring 

Senegalprojektet, hvorefter ordet går bestyrelsen rundt. Der er bred enighed om at 

projektet er en succes men at vi skal arbejde på at optimere samarbejdsaftalen med 

ASSEAD og Karambenor forinden iværksættelse af projekt Førstehjælp. FT lover at 

sammenfatte erfaringerne fra projekt ambulance og lave en kort rapport med 

konklusion. Asap. 

CK fortæller om projekt Førstehjælp og at projektudvalget er meget ophængt pga af 

en deadline for ansøgning om finansiering af projektet den 15/9. Arbejdet skrider 

langsomt fremad. Derfor er udvalgsmøde i projektudvalg udskudt til 3/10. Og 

evalueringsaften i Senegalprojektet udsat på ubestemt tid.  

 

PR udvalget er tilstede ved AM og DP. AM foreligger et udvalg af merchandise, hvor 

fællesnævneren er at det er dyrt. AM har udført et stort stykke arbejde med at hente 

tilbud mm. Dog er der bred enighed om, at der i RAV, ikke skal være specielt fokus 

på merchandise – Men at der fortsat skal være en mulighed for at skaffe effekter ved 

forespørgsel til AM, som argumenterer for at han vil bruge vistaprint som tidligere. 

Der kan han få de fleste effekter. Nyhedsbrevet drøftes også og DP foreslår at i stedet 

for at medlemmer selv skal krydse af om de vil modtage nyhedsbrev, så indstiller vi 

det således at alle de der IKKE ønsker nyhedsbrevet skal ind og fjerne krydset igen. 

Dette fordi at det stadig er nødvendigt at sende manuelt til alles email – på denne 

måde vil det ske pr. automatik. 

 

JU og fundraising fortæller om en del ansøgninger til flere firmaer, hvor der pt. 

afventes svar. JU meddeler at der holdes møde i fundraising 27/9 kl. 15.00 

 

HV oplyser at den sidste rejse til Nicaragua i 2012 er flyttet til 2013 og at der i januar 

skal finde en projektbesigtigelse sted i Nicaragua med deltagelse af flere fra Falcks 

øverste ledelse og 3F’s øverste ledelse inkl. HV. Målet med dette besøg er at danne 

sig et overblik over beslutningstagerne i Nicaragua og deres mål og visioner. 

 

Ad 6. DP bringer hjemmesiden til drøftelse, der er en snak om, hvorvidt vi skal 

ændre i hjemmesidens layout. Men hertil er der enighed om at den er god nok nu, vi 

er velkomne til at byde ind med ting til forbedringer til DP og der bringes et par 
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småting frem til forum som vi til stadighed skal gøre bedre for at udnytte den 

kapacitet der er her. Der har ved tilmelding til forum været/er en del problemer med 

at gennemføre de 4 trin. DP vil efterfølgende gøre password automatisk så 

medlemmet får sin 1. password pr. mail og kan således logge på direkte og så evt. 

selv ændre. JU ønsker at ”bliv medlem” skal være mere synlig på forsiden. DP 

noterer. DP forslår i øvrigt at bestyrelsesmødet bliver tidsbegrænset med sluttid så 

man ”tvinges” til at holde sig ”på sporet”. Dette besluttes. 

 

Ad 7. 12 – 12 seminar 2013. FT redegør for hvordan økonomien til næste seminar 

kom på plads. Der drøftes især hvor seminaret skal holdes og det besluttes i 

bestyrelsen at være op til udvalget som består af AM og FT. Alle er velkomne til at 

komme med forslag til hvad indholdet skal være. Dog beslutter bestyrelsen at et par 

af hovedtemaerne skal være VISIONER og STRUKTUR. 

 

Ad 8. Eventuelt.  

Næste mødedato sættes til den 21/11 kl. 16.30-19.30 på station Vejen. SP bestiller 

lokale og mad. 

 

JU takkede af efter godt møde.  

 

Opfølgningslisten:  
 

- Kontakt til den Jyske Sparekasse mht indbetalingskort. SJ 

- Kontakten til Falck RISK v. J.P. Madsen. JU 

- Automatisk password til medlemsforum ved nyindmeldelser. DP 

- Automatisk afkrydsning nyhedsbrev. DP 

- Samarbejdsaftalen med BEA status. Videreføres PN og JU. 

- Opfølgning til Jens Harder Larsen. Videreføres HV 

- Klublove nyomskrives udvalg nedsat. Deadline er generalforamling 

2013. Forslag klar til næste bestyrelsesmøde. JU og Anders Villadsen. 

- Projekt ”Globus” Videreføres RS og LG. 

- Artikel til Redderen i forhold til Nicaraguaprojektet og Inhijambia. 

Videreføres HV 

- Bestille mødelokale st. Vejen. SP 

 

 


