
MØDEREFERAT   

Mødeart: 9. maj 2013 / AM 
Bestyrelsesmøde 2. RAV 2013 

Mødedato: 
23. april  2013 kl. 10:30 

Mødested: 
Falck i Give 

Deltagere: 
Mona, afbud 
Henrik Vilsen Andersen (HV), afbud 
Jarl Udsen (JU),  
Stefan Junker Pedersen (SJ) 
Niels Erik Milling,  
Frank Thisgaard (FT). 
 
Inviterede: 
Albert (AM) 
Lasse 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af ref. 

2. Gennemgang af referat og opfølgningslisten fra sidst.  

3. Økonomi 

4. RAV situationen og udvikling (Lasse) 

5. Udvalgene rundt. 

6. 12-12 seminar 3.4. november 2013 (Albert og Frank 

7. Hjemmesiden, status 

8. Ny mødedato.  

9. Evt. 

 
Ad 1. - Velkomst  
 
JU byder velkommen - specielt til Lasse,  AM vælges til referent.  
 
 
Ad 2. - Referat 
 
Referat godkendt. 
 
Opfølgningslisten gennemgås. 
 
Regnskab før Generalforsamlingen: Det planlagte telefonmøde blev afholdt 
 
Hjemmesiden:   hjemmesiden er blevet videreudviklet. 
 
 
Ad 3. - Økonomi 
 
Regnskabet er ikke helt på plads (regnskabet er helt på plads og godkendt) MEN der er udfordringer m.h.t. 
dokumentationsmetoden. Regnskabsmappen skal forbedres. Konteringen revideres. SJ vil udsende 
regnskabet på dropbox, løbende når det er færdigt. 
 
Det automatiske kontingenttræk har været ude af drift fra januar til marts. 
 
Der er forslag om godtgørelse af telefonpenge til bestyrelsen. Dette godkendes med 300,- pr år. 
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Ad. 4. - RAV Situationen 
 
Lasse Gustafson havde et længere indlæg omkring mulighederne for at udvikle RAV i positiv retning.  
 
Der var mange gode, konstruktive forslag, som bestyrelsen tog positivt imod. 
 
Der var livlig, positiv debat, og Lasse blev opfordret til at arbejde videre, - specielt op til mhp. seminaret i 
november. 
 
 
Ad 5. - Udvalgene rundt 
 
Projektudvalg 
 
Senegal:  Førstehjælpsprojektet sat i bero (vi afventer svar fra ASSEAD). 
 
Rwanda: Der vil blive lavet opfølgning på den leverede ambulance. (Det besluttes at sende samme 
hold afsted for at gøre arbejdet færdigt sammen med næstformand Niels e. Milling 
 
Tanzania: Pilotprojekt i samarbejde med "Arusha" v. Merethe Trolle. Instruktion/Undervisning 
 evt. i efteråret. Møde med Merete den 14/5 i Aarhus. Projektudvalget deltager. 
 
Spanien: Vi er inviteret til konference 23. + 24. maj. Dette vil blive brugt som udvekslingstur  i lighed
 med tidligere arrangement. 
  
 Genbesøg planlægges stadig i forsommeren. 
 
PR udvalg (AM/JU/FT) 
 
Reklameannonce: Annoncen i Redderen er ændret, så der nu er billede i stedet for logo. 
  Billedet skal ændres løbende. 
 
Merchandise:  Der foreligger forslag om pins og træskjolde. Videreføres!!! 
 
12-12 seminar: Se punkt 6. 
 
Fundraising (JU) 
 
Vi har ansøgt Lauritzenfonden om støtte til Tanzaniaprojektet. Til brug for behandling af ansøgningen skal 
der foreligge et budget. (budgettet sendes af FT umiddelbart efter mødet) 
 
JU Niels E. Milling har fremsat ønske om at indkøbe en rejseprojektor til undervisningsbrug på 
projektlokationerne. 
 
 
Ad 6. - 12-12 Seminar 
 
Dato er fastlagt til 3. + 4. november 2013 på Agerskov Kro. 
 
FT fremlagde udkast til program. Dette blev drøftet. 
 
 
Ad 7. - Hjemmesiden + Facebook 
 
 
Værdierne fra den gamle hjemmeside skal opdateres på den nye side. 
Kontakter opdateres (Udvalg mv.) 
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Husk at rydde op på Facebook-siden så der kun er relevante opslag.  
 
Lasse foreslog "bannerreklame" på Facebook. 
 
 
Ad 8. - Ny mødedato 
 
23. Oktober, 10.30 i Århus 
15. August, 10.30 på Langvang, Randers  
 
 
Ad 9. - Eventuelt 
 
Den succesfulde hvervekampagne fra København skal implementeres på landsbasis. Der påtænkes evt. 
opmærksomhed/gave ved indmelding. 
 

Opfølgningsliste 
 
Opfølgning til Jens Harder Larsen:  Videreføres. 
Projekt Globus:   Videreføres 
Nicaraguaprojektet og Inhijambia:  Videreføres 


