
MØDEREFERAT   

Mødeart: 21. november 2012 / AM 
Bestyrelsesmøde 5. RAV 2012 

Mødedato: 
21. november  2012 kl. 16.00 til 20.00 

Mødested: 
Falck Vejen. 

Deltagere: 
Pamela Nilsen (PN), afbud 
Henrik Vilsen Andersen (HV), 
Jarl Udsen (JU),  
Stefan Junker Pedersen (SJ), 
Carsten Kastbjerg Madsen afbud (CK),   
Frank Thisgaard (FT). 
 
Inviterede: 
Dennis Kron Pedersen (DP), afbud 
Albert G. Mørcke (AM) 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af ref. 

2. Gennemgang af referat og opfølgningslisten fra sidst.  

3. Økonomi, medlemskartoteket samt kategori (virksomheds medlemskab?)v. Stefan 

4. Oplæg til vedtægtsændringer. 

5. Udvalgene rundt. 

6. Oplæg til forbedring af medlems aktiviteter på ens niveau i hele landet. 

7. Ny mødedato.  

8. Evt. 

 
Ad 1. - Velkomst  
 
JU byder velkommen, og takker for stort fremmøde. AM vælges til referent.  
 
Ad 2. - Referat 
 
Opfølgningslisten gennemgås 
 
Kontakt til Den jyske Sparekasse 
Det viser sig, at vi betaler 250,- DKK for indbetalingskort på trods af løfte om, at dette skulle sponsoreres fra 
Sparekassens Side. SJ tager kontakt til banken for afklaring. 
 
Kontingentet trækkes via løntræk for Falck ansatte, og for ikke ansatte via girokort eller bankoverførsel. SJ 
følger op. 
 
Kontakt til Falck Risk NL 
 
Instruktører til Bhutan er aflyst, men Jens Poul Madsen ønsker at gøre brug af RAV fremadrettet. 
 
Hjemmesiden 
 
Når medlemmer logger ind første gang, skal password ændres. Tilmelding til nyhedsbrev sker automatisk, 
men kan fravælges aktivt.  
 
Reddernettets forum "kun for medlemmer" lukkes. 
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Samarbejdsaftale med BEA 
 
Videreføres og er stadig under behandling. 
 
Opfølgning til Jens Harder Larsen 
 
Videreføres, pt. intet nyt. 
 
Vedtægter 
 
Videreføres 
 
Projekt Globus 
 
Videreføres 
 
Nicaraguaprojektet og Inhijambia 
 
Artikel til Redderen videreføres 
 
Herudover ingen kommentarer til referatet. 
 
Ad 3. - Økonomi mv. (SJ) 
 
Status dd. 256 medlemmer, som betaler 120,- dkk/år. Derudover doneres fra medlemmerne et beløb 
svarende til 27 ekstra medlemmer.  
 
Indtil dd. har vi haft rejseudgifter på 108.300 dkk. 
 
Udgifter ialt 174.000 dkk. 
 
Samlede indtægter 160.000 dkk. 
 
Der er kommet forespørgsel fra konkret firma omkring medlemskab. Holdningen er, at såfremt firmaer 
sponsorerer penge eller naturalier, berettiger dette til reklameplads og nyhedsbrev.  
 
Ad. 4. - Vedtægtsændringer 
 
Vedtægter er gennemgået og tilrettet. Ændringsforslag fremlægges på generalforsamling som et 
selvstændigt punkt på dagsordenen. Forslag skal være at finde på hjemmesiden efter indkaldelse til 
generalforsamling.  
 
Formanden anmoder RL om tilladelse til at benytte lokaliteterne i forbindelse med RLs årsmøde i lighed med 
sidste generalforsamling. 
 
Ad. 5. - Udvalgene rundt 
 
Projektudvalg (FT) 
 
Frank fremsætter forslag om briefingmøde inden udsendelse og evaluering efter hjemkomst.  
 
Senegal:  Der er sendt 2 VW-pumper, 30 B-slanger og andet doneret materiel. 
Rwanda: Der skal yderligere udsendes 2 hold i 2012. 
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PR udvalg (AM/JU/FT) 
 
Næste nyhedsbrev skal indeholde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen. 
 
Merchandise:  køres ned på et minimum 
Medlemshvervning:  prioriteres højt 
12-12 seminar: planlægges i 2013 
Workshop:  Der foreligger tilbud om workshop den 7. dec. fra 3 studerende i Humanistisk 
  informatik og kommunikation, fra Århus Universitet.  Bestyrelse og  
  udvalgsmedlemmer er inviteret. 
 
Foundraising (JU) 
 
Formanden har søgt 200.000 i Lauritzen-fonden til førstehjælpsprojekt i Senegal. Der tales også om en 
brandbil til Somaliland. Han efterlyser konkrete projekter at søge til og HV foreslår at søge støtte til 
vaccinationsprojekt. 
 
JU har modtaget 25 brandjakker og bukser fra Viking Equipment. Er sendt til depot på Langvang.  
 
JU har undersøgt mulighederne for konsulenthjælp til søgning af foundraising midler. Hjælpen vil koste ca. 
2.500 dkk., som muligvis kan være en god investering.  
 
Medlemshvervning:  HV har gennemført lokal hvervningsprojekt med stor succes. Denne kampagne 
  skal tilrettes til generelt brug på alle stationer. 
 
 
Ad 6. - Medlemsaktiviteter 
 
Generel snak, men ingen konkrete tiltag. 
 
Ad 7. - Mødedato 
 
Næste møde fastlægges til 7. januar 2013 kl. 12.00 hos JU på dennes bopæl i Thisted. 
 
Ad 8. - Eventuelt 
 
Organisationsskema på hjemmesiden tilpasses.  
Visitkort opdateres efter generalforsamling. 
FT oplyser, at der eventuelt er mulighed for at søge om containerplads til transport hos "Genbrug i Syd". 
 
JU takker for et godt møde. 
 
 

 

Opfølgningslisten:  
 

Kontingent, Giro/Bankoverførsel - Den Jyske Sparekasse (FT) 

Hjemmesiden, password, nyhedsbrev tilmelding, tilpasning til mobil (DP) 

Opfølgning til Jens Harder (HV) 

Vedtægter (FT/JU/HV) 

Projekt Globus  (RS/LG) 

Nicaraguaprojektet og Inhijambia - Redderen (HV) 
Reklameannonce i Redderen ændres (AM) 
12-12 seminar (AM/FT) 
Vaccinationsprojekt (JU) 
Konsulentbistand foundraising (JU) 
 


