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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 3/2014 

Dato og tid: 24/4 2014 kl. 09.30 - 13.00 

Sted: Falck Hobro 
Fynsvej 2 
9500  Hobro 

Inviterede: Ejnar Korsgaard Nielsen 
Frank Thisgaard 

Bemærk: Forplejning undervejs 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Pkt. 2  Gennemgang af opfølgningslisten. 

Pkt. 3  Børneattester v/Dennis/Jarl. 

Pkt. 4  Infomødet 10/4 2014, Falck Ejby v/Dennis. 

Pkt. 5  Care4people projektet v/Frank/Ejnar. 

Pkt. 6  Specialprojekt Senegal vedr. ADASEC/Regions Sygehus i 
Ziguinchor  v/Ejnar/Frank. 

Pkt. 7  Udvekslingsprojekt i Letland. 

Pkt. 8  MRSA. 

Pkt. 9  Ebola-virus. 

Pkt. 10  Lager v/Thomas. 

Pkt. 11  Udvalgene rundt; PR, fundraising- og projektudvalg. 

Pkt. 12  Hjemmesiden, status. 

Pkt. 13  Ny mødedato. 

Pkt. 14  Evt. 
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Opfølgningsliste 
 

Emne/projekt Status/ansvarlig 

Opfølgning til Jens Harder Larsen  Videreføres 

Projekt Globus Pause 

Nicaraguaprojektet og Inhijambia  Videreføres 

Hvervekampagne Jarl/Dennis 

Indhentelse af børneattester Jarl/Dennis 
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Pkt. 1  Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Pkt. 2  Opfølgning til Jens Harder Larsen videreføres. 

Projekt Globus videreføres. 

Nicaraguaprojektet og Inhijambia videreføres. 

Hvervekampagne udsættes til den nye version af hjemmesiden bliver 
lanceret. Thomas foreslår at der kan laves stickers med en QR-kode. 

Pkt. 3  Der blev besluttet at der indhentes straffe- og børneattester for 
bestyrelse, udvalgsmedlemmer og personer, som skal udsendes. 

Der undersøges hvordan normal praksis er andre steder mht. 
hyppighed for geninhentning af disse. 

Der er enighed om at en positiv straffe- eller børneattest er uforenelig 
med Redder af Verdens værdier. 

Der er enighed om at Dennis indhenter børneattesterne og sørger for 
at der modtages straffeattester. Alle attester skal foreligge inden 1. 
august 2014. 

Pkt. 4  Dennis orienterede om mødet i Ejby, som blev taget til efterretning. 

Pkt. 5  Det blev besluttet at give mandat til at projektudvalget arbejder videre 
med projektet. 

Pkt. 6  Der ses store muligheder i at sende personer med disse kvalifikationer 
til Senegal. Udsendelsen kan være med til at promovere Redder af 
Verden. Bestyrelsen bakker op om projektet. 

Pkt. 7  Spændende projekt, bestyrelsen ser det som en studietur og kan se at 
det kan give mulighed for at aktivere den del af medlemmerne der har 
stor interesse i brandområdet. Bestyrelsen bakker op om projektet. 

Pkt. 8  Der blev besluttet at vi følger instruksen fra Korpslægeenheden i Falck, 
når en sådan foreligger. Som situationen er nu, tyder det på at der er 
en behandlingstid for svar på podninger på 3 hverdage. 

Udgifterne til disse afholdes af det enkelte medlem, på lige fod med 
vaccinationer. Det er også op til det enkelte medlem at sørge for frihed 
med sin arbejdsgiver. 

Pkt. 9  Før hver udsendelse undersøges sikkerhedssituationen jf. 
Udenrigsministeriet og WHO. 

Situationen lige nu er at hvis der bruges passende værnemidler og 
opretholdelse af god hygiejne, vil smitterisikoen være lav til meget lav. 
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Pkt. 10  Thomas orienterede omkring tilgang på lageret. 

Der skal udvises større seriøsitet omkring tilbagelevering af lånt tøj fra 
lageret. Thomas vil gerne, hvis der er nogen der har noget tøj liggende 
at de kontakter ham. 

Lageret bliver fremadrettet opdateret på Office 365, så der på den 
måde kan bestilles tøj ifm. udsendelser. 

Pkt. 11  PR: Der blev snakket en del om logoet og vi skal fremadrettet have 
fundet en løsning på detaljeringsgraden, evt. et internationalt 
klingende navn. 

Fundraising: Der blev snakket om at søge fx Lego om legetøj til 
udlevering, hvis der ikke kan doneres penge. Sandie Pedersen er 
kommet med i udvalget. 

Der blev snakket om der skulle prøves at hyre professionel hjælp til 
fundraisingen. Dennis har en kontakt, som han prøver at undersøge 
nærmere. 

Projekt: Behandlet under tidligere punkter. 

Pkt. 12  Intet nyt, der arbejdes stadig på en ny udgave. 

Pkt. 13  Der blev aftalt at næste møde skal forsøges som videokonference, 
Dennis sender rundt med forslag. 

Pkt. 14  Jarl har modtaget en henvendelse fra Tom Meyer vedr. et projekt på 
Filippinerne. Den videregives til projektudvalget, som tager kontakt. 

Mødet blev hævet kl. 15.00 




