
 

 
 
 
Redder af Verden | Engvej 32 | DK-7700  Thisted | www.redderafverden.dk |CVR: DK35316221 

 

 

 
 
 
 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 6/2014 

Dato og tid: 19/8-2014 kl. 18.30 

Sted: Videokonference via Lync 

Inviterede: Jarl, Stefan, Niels E, Thomas H, 
Henrik V.(afbud) Dennis. 

Bemærk:  
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  1: Velkomst og valg af referent. 
Formanden bød velkommen, Niels Erik referent 
 

2:  Gennemgang af referat nr. 4 + 5 samt 
opfølgningsliste. 

 Godkendt uden bemærkninger. 
 Ny opfølgningsliste følger. 
 
  3: Økonomi v/ Stefan. 

Pt. er der 138.000 kr. i foreningen efter der er betalt for 
rejser til Honduras og Senegal. 
Medlemstallet er 379. 
Der har været koks i regnskab pga. computerskift, men 
det er ved at blive rettet. 
Omkring det vedtagne kørselsgodtgørelse (se referat nr. 4) 
så kommer der snarest det lovede skema på office 365. 

 
  4: Udvalgene rundt: 

PR: Mai har ytret ønske om at indtræde i PR-udvalget og 
Maibritt vil gerne hjælpe omkring hjemmesiden. De er 
særdeles velkomne J 
Omkring logo så arbejder Dennis på et par udkast som 
bestyrelsen skal se nærmere på. 
Omkring T-shirts så pågår der lige nu undersøgelse af pris 
i Senegal. Nana er på opgaven. 
 
LAGER: Der er afleveret en del materiel til Karambenor’s 
container som udskibes fra Ålborg. 
Ang. telte og soveposer fra Roskilde, så ønsker vi ikke at 
modtage disse. Teltene kan ikke bruges under de forhold 
der er i Afrika og andre må donere soveposer. 
 
FUNDRAISING: Det besluttes at vi skal finde et firma der 
kan hjælpe os med fundraising. Det har lidt udgifter men 
hvis det tjenes 10 fold ind igen, så gør vi det. 
Mascot rykkes igen igen for T-shirts og sweatshirts. 
Der er ansøgninger hos PFA og Pension Danmark på 
donationer. 
 
PROJEKT: Dennis fortæller om seneste nyt fra Senegal. 
Det ser ud som om der er styr på sagerne i Senegal. Alt 
fungerede , alle aftaler bliver overholdt, 19-20 engagerede 
elever til FH, et gnidningsfrit undervisningsforløb. 
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UV-materialet var ikke godt nok så det er blevet udvidet 
og redigeret så de kommende hold kan videreføre 
undervisningen. 
Eleverne gav en god feedback til underviserne. 
De ambulanceførere som har modtaget FH kursus har det 
problem, at de ikke kan ”bevise” de kan førstehjælp. Det 
giver sig udtryk ved, at hvis de i fritiden kommer til et 
uheld så kan de ikke få lov at hjælpe (for familie og andre) 
fordi pårørende ikke tror de kan førstehjælp! 
Så bestyrelsen besluttede at vi skal udstyre alle kursister 
med et kort/bevis i lommeformat, lamineret (lignende det 
vi lavede til Rwanda) så de herved kan vise, at de kan 
førstehjælp. 
På ambulancen er lægen nu så tillidsfuld så de udfører 
flere overførsler til hospital UDEN lægeledsagelse. 
Et stort skulderklap til de dygtige kursister og undervisere 
der har gjort dette muligt J 
LP12 laderen er nu kommet til Danmark. 
Ambulancen har nu kørt 552.618 km og er efterhånden i 
dårlig stand. Bremser og styretøj har det ikke for godt. 
Vi skal diskutere om vi skal finde en anden ambulance, 
koste en reparation eller se i samarbejdsaftalen med 
Karambenor om det er kommunen der skal vedligeholde 
ambulancen. 

 
  5: Projekt Letland. 

Bestyrelsen har godkendt rejsen til Letland og det er nu 
Projektudvalget der afgør hvem der skal afsted, tidspunkt 
for rejse, udregner økonomi samt udpeger en tovholder 

 
6: Kommunikation, herunder mail korrespondance 

vedr. igangværende projekter. 
Der skal være mere ensartethed i kommunikationen, bl.a. 
e-mail. Forespørgsler vedr. de enkelte projekter, skal gå 
direkte til tovholderen, som sørger videreformidling. 

 
Det kunne ønskes at der blev udarbejdet en 
kommunikationsstrategi. 

   
  7: Ny mødedato. 

Enighed om fysisk møde som aftales den 13 Oktober 2014 
kl. 10 på station Herning. Lokale er reserveret J 

 
  8: Børneattest. 
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Det kører som aftalt. Der indhentes attest på alle der 
rejser som deltager i projekter i RAV. 

 
9: Forslag til oplæg eller foredrag om Code of Conduct 

ved projekter i RAV. 
Der kunne laves en slags informationsmøde til udsendte, 
hvor der fortælles om hvad der forventes som udsendt. 
Der skal laves specielle code of conduct eller en folder til 
hvert enkelt projekt. 
Der blev foreslået om man kunne udvide 
informationsmøder til at have en summe-periode, hvor 
man kan snakke med hinanden osv. 

 
Punktet videresendes til projektudvalget. 

 
 10: EVT: 

Alle udsendte skal indskrive sig på udenrigsministeriets 
danskerliste inden rejse til det pågældende land. 

 
Forslag til projektudvalget om at der skabes kontakt til en 
lokal læge i hvert enkelt land, som kan tale engelsk. 
Vedkommende skal kunne kontaktes af de udsendte ifm. 
sygdom og lign. 
 
Der skal være en kontaktperson/sikkerhedsmand tilknyttet 
hvert hold under rejse. En person som kan give en daglig 
eller nødvendig orientering og som holdet kan kontakte 
hvis der opstår problemer i rejse landet. 

 
Jarl arbejder på en artikel til Redderen, evt. Falcken vedr. 
Senegal projektet, bl.a. hvordan vi håndterer Ebola osv. 

 
Mødet blev hævet kl. 20.50. 
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Opfølgningsliste 
 

Emne/projekt Status/ansvarlig 

 
 
Førstehjælpskort Senegal   Dennis/ Niels E. 
T-shirt Senegal     Dennis/Nana 
T-shirt Mascot    Jarl 
LOGO udkast    Dennis 
Hjælp til Fundraising     Jarl 
Rejsebilletter    Dennis 
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Niels Erik Dalsgaard Milling 
Næstformand 

 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

Afbud 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

 

 


