
Referat bestyrelsesmøde Redder Af Verden. 

Langvang, torsdag  den 15 august 2013 

                                                                      

Redder Af Verden 

Bestyrelsesmøde 3 d. 15.08.2013  

kl. 10.30. 

Sted: Falck Langvang 

Indbudte: Mona, Henrik, Stefan, Frank, Niels Erik og Jarl.  

Specielt indbudt: Thomas Holm, Albert Mørcke, Ejnar Nielsen.                 

Afbud: Mona, Albert.  

Dagsorden. 

1. Velkomst, valg af referent. 

2. Gennemgang af referat og opfølgningslisten fra sidst. 

3. Økonomi. 

4. Dialog og evt. effektuering omkring oplæg af Lasse vedr. RAV situationen 

og udvikling v/bestyrelsen. 

5. Lager. (Struktur, hvad, hvordan) v/Thomas. 

6. Udvalgene rundt. (Herunder Spanien genbesøg uge 43) v/Albert, Ejnar, 

Jarl. 

7. 12 – 12 Seminar 3-4/11.  Oplæg fra Albert og Frank. 

8. Hjemmesiden, status. 

9. Ny mødedato. 

10. Evt. (Foredrag vedr. RAV) frameld til bestyrelsen ved ferie og lign. 
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Ad 1: Velkomst ved Jarl. Niels Erik valgt til referent. I det Mona er rejst til 

Sydafrika i en længere periode udpeger bestyrelsen Thomas Holm til 

suppleant. 

Ad 2: Referat og opfølgningsliste gennemgået med flg. Bemærkninger: 

 Mere fokus på hvervekampagne, også udenfor Falck. 

 Ny annonce i Redderen, mere interesant. 

 Jarl + Henrik arbejder på projektor. 

Ad 3: Problemer ved at folk kommer ud af løn(afskedigelse, nyt job) og 

herved mister vi kontingent. Fokus på opfølgning på disse 

medlemmer. 

Regnskabet gøres mere overskuelig, oopdeling i kontingent/bidrag. 

Stefan får hjælp til opsætning af regnskab, kontakter Dennis. 

Hvis firmaer donerer til RAV er der mulighed for fradrag i skatten. 

Jan Heine (RL) er sat på sagen. 

Vores pengeinstitut Den Jydske Sparekasse er måske i problemer. 

Skal vi have et nyt? Vi vælger at se tiden an.  

Vi undersøger om vi skal have tegnet en forsikring mod 

”svindel/tyveri” hvis der f.eks. mangler penge i kassen! 

Ad 4: Gennemgang af lagerliste V/Thomas. 

Det skal understreges at vi IKKE vil modtage affald/affaldstøj til 

lageret. Vi har så meget tøj på lager så indsamlingen af tøj er 

stoppet. Hvis der er nogen der har indsamlet effekter kan vi evt. 

formidle en kontakt, som så kan afhente de indsamlede effekter, 

således vi ikke siger nej til initiativrige personer.:-)  

Vi vil annoncere på hjemmesiden med de effekter vi mangler/kan 

bruge. Lige nu er det ubrudte fødepakker. 

Når du har været på rejse med RAV låner du tøj, tasker, rygsæk, 

telefoner mm. Dette er RAV’s ejendom og skal leveres tilbage 

hurtigst muligt efter hjemkomst. Der kan være et nyt hold der skal 

afsted, som mangler netop disse effekter. Lige nu mangler vi stadig 

tasker, rygsække, tøj samt en telefon!!! 
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Der var en lille debat om telefoner til de udsendte hold. Skal vi 

bruge nogle brugte eller skal vi købe nogle nye billige? Vi 

undersøger mulighederne. 

Ad 6: Found R v/Jarl: Der er søgt om ultralydsscannere. Afslag fra de 

fleste fonde. Det diskuteres om vi skal søge hjælp via et firma til 

søgning af fonde. Ingen konklusion. 

Projekt Senegal v/Ejnar: Der udsendes 2 hold til opfølgning på 

ambulanceprojekt, en af de udsendte bliver tovholder på 

førstehjælpsprojektet, Sidy har nu fået de fornødne papirer fra 

ASSEAD på både fransk og dansk, så de nu kan sendes til CISU. Vi 

vil forsøge at få Nana som kontaktperson i det han taler engelsk og 

altid er til at få fat på. 

Projekt Rwanda v/Ejnar: Der afsendes et hold til afslutning af 

dette projekt ultimo september 2013. 

Det besluttes at ved billetbestilling betaler de deltagende personer 

et depositum, således vi ikke pludselig står med nogle dyre billetter 

og en deltager der pludselig springer fra. Forslag er depositum på 

2000-2500,-dkr. 

Der bliver holdt et infomøde for alle der skal rejse til Afrika her i 

september/oktober.  

Mødet afholdes i Struer den 21 august 2013 kl. 10.Deltagere 

fra Sjælland kontaktes pr. telefon. Kontaktperson er Ejnar. 

Ad 7: Program og foreløbig deltagerliste forevises. Frank arbejder videre. 

Ad.8: Punktet debateres på næste møde. 

Ad 9: Næste møde den 4 novevember 2013 kl. 14 på Agerskov Kro. 

Ad 10: Vi meddeler til bestyrelsen hvis vi er væk i en længere 

periode(ferie/sygdom og lign.) 

 Forslag fra Frank: 

Jarl har forespurgt på en ide til hvordan vi kunne ære Rasmus 

Lybæch.  
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Baggrunden for ideen er nogenlunde som beskrevet her: 

Midt i 1940érne gik en fortvivlet jernbane arbejder (kilroy) rundt i 

Portugal. Hans største drøm var at komme ud at rejse, men han var 

meget fattig. På et tidspunkt får han en lys ide og begynder at 

skrive "Kilroy was here" på mange af de kasser han sætter i toget 

og på nogen af de mange togvogne der kommer forbi på stationen. 

På den måde kommer hans navn rundt i verden. 

 

Redder af Verden kunne sørge for, på samme måde at "RASMUS 

WAS HERE" ved at skrive i gæstebøger, på projekttavler, Bannere 

og flere andre legale steder rundt i verden på vore projekter. På den 

måde vil Rasmus alligevel komme ud i verden....?  

I vore tanker, og hans ånd vil komme rundt som hans store ønske 

var. 

Det giver nogle tanker men jeg kan ikke komme i tanker om noget 

der skulle være negativt i det? 

Hvis vi så tager billeder når vi finder et godt sted at skrive "RASMUS 

WAS HERE" breder det sig måske som ringe i vandet og i hvert fald i 

RAV. 

 

 

 

Således opfattet af referent 

Niels Erik Dalsgaard 

 



Referat bestyrelsesmøde Redder Af Verden. 

Langvang, torsdag  den 15 august 2013 

 

 

Opfølgningsliste 

 

Opfølgning til Jens Harder Larsen:  Videreføres.(Henrik, ingen kontakt) 

Projekt Globus:    Pause 

Nicaraguaprojektet og Inhijambia:  Videreføres 

Projekt gadebørn v/Tove Videbæk: Frank 

Rejseprojektor/ansøgning:  Jarl 

Hvervekampagne:   Jarl 

Økonomi/Regnskabsopstilling:  Stefan 

Modernisere annonce Redderen: Jarl 

 

 


