
Referat bestyrelsesmøde Redder Af Verden. 

Agerskov Kro den 04-11-13 

                                                                      

RAV 

Bestyrelsesmøde 4 d. 04-11-2013  

kl. 14.30 

Sted: Agerskov Kro /efter seminar) 

Indbudte: Thomas Holm, Henrik, Stefan, Frank, Niels Erik og Jarl.  

Specielt indbudt: Maiken, Lasse, Dennis, Ejnar og Jens.                

Afbud: ingen 

Dagsorden. 

1. Velkomst, valg af referent. 

2. Gennemgang af referat og opfølgningslisten fra sidst. 

3. Vedr. Ekstraordinær generalforsamling: Resultat og indfasning af nye 

vedtægter eller fortsættelse af gældende. 

4. Økonomi v/ Stefan/Maiken 

5. Evaluering 12-12 seminar 2013 v/Frank 

6. Udvalgene rundt. Projekt v/Ejnar, Fundraising v/Jarl og Lasse, Lager 

v/Thomas, Hjemmesiden v/Dennis og BEA v/Jens. 

7. Ny mødedato. 

8. Evt.  
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Ad 1: Velkomst ved Jarl. Niels Erik valgt til referent.  

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

Henrik orienterer om sit besøg i Nicaragua og om fremtiden for 10-

øresfonden. 

Mange køretøjer efterhånden slidt op.  

Større focus på indsats på brandskolen i Managua, på køretøjer og 

på kompetencer. 

 

Ad 3: De nye vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling og er hermed implementeret i RAV’s vedtægter. 

Disse kan ses på hjemmesiden i opdateret form. 

Ad 4: Der er nu fundet en ny metode at opstille regnskabet på således det 

nu lever op til de krav der blev forlangt på seneste 

generalforsamling, og som foreskrevet i vedtægterne. 

 Der er 30.000,-kr. på konto.  

Der er 338 medlemmer dags dato. 

Ad 5: Der er mange positive tilbagemeldinger med forslag til forbedringer 

bl.a. gåtur midt på dagen. Tilfredshed med lokaliteterne og med 

indkvartering på dobbeltværelser. 

 Bestyrelsen vil forsøge at konkludere ud fra evalueringer på næste 

møde. 

 Der var gode indlæg som også fik rusket op i alle deltagere.  

Ad 6: Found R v/Jarl: Der er søgt 36.000,-kr ved Lundbeckfonden. 

Mascot rykkes for svar på ansøgning. 

 Der er flere ansøgninger ude, men for nuværende ingen svar. 

Projekt v/Ejnar: Der udarbejdes tidsplan for kommende projekter 

bl.a. efter indlæg på seminar. 

Der udarbejdes en liste med de nye personer i udvalgene. 

Lager v/Thomas: Der forsøges oprettet et lager i øst i samarbejde 

med Finn, Jesper og Chr. Hartvig. 
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Vi kan bruge mange flere Mini Anne dukker. 

Ad 7: Den 27 januar 2014 kl. 10 i Silkeborg. 

Den 6 februar 2014 er der generalforsamling kl. 11.00 

Ad.8: Under evt. meddeler Frank, at han af familiemæssige årsager 

ønsker at trappe ned på sine aktiviteter. Dette betyder at han ikke 

ønsker at genopstille til bestyrelsen på næste generalforsamling. 

 Frank vil stadig være en del af projektudvalget, så han ”forsvinder” 

ikke ud af døren  

 Derfor skal vi nu forsøge at finde en ny sekretær. 

 

 

Således opfattet af referent 

Niels Erik Dalsgaard 
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Opfølgningsliste 

 

Opfølgning til Jens Harder Larsen:  Videreføres. 

Projekt Globus:    Pause 

Nicaraguaprojektet og Inhijambia:  Videreføres 

Hvervekampagne:   Jarl/Dennis 

 

 


