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Møde nr.: 7/2014 

Dato og tid: 31/8 2014 kl. 19.30 

Sted: Videokonference via Lync 

Inviterede: Thomas Holst Nielsen 
Ejnar Korsgaard Nielsen 
Frank Thisgaard 

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

Pkt. 2  Status opdatering vedr. Ebola. 

Pkt. 3  Ny mødedato. 

Pkt. 4  Evt. 
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Referat 
 
Pkt. 1  Dennis blev valgt til referent. 

Pkt. 2  Jarl redegjorde for den aktuelle situation vedr. ebola. 

Der blev refereret til den udsendte e-mail fra Sidy Badji, Karambenor 
Danmark, omhandlende deltagerliste og ændringer af disse, specifikt 
den ændrede målgruppe. Nærværende e-mail indeholdt en kontrakt, 
som udleveres og underskrives af de enkelte deltagere. Denne 
kontrakt forpligter kursusdeltagerne til at videreformidle den 
tilegnede viden. 

Thomas Holm spurgte til om finansieringens vilkår stadig blev 
overholdt, dette er stadig tilfældet. 

Thomas Holst Nielsen gav udtryk for at det er problematisk, at 
deltagerne og projektet bliver ændret midt i projektet. Thomas Holst 
Nielsen bakker stadig fuldt op om projektet. 

Jarl Udsen orienterede om at deltagerne overnatter i lejligheder ejet 
af sygehuset, undervisningen foregår udenfor i lokaler uden for 
sygehuset. 

Troels Bruun Johansen har i dag udtrykt bekymring for sikkerheden i 
projektet, han bakkes op af Mai Bari. Bestyrelsen har stor respekt for 
udmeldingerne fra deltagerne. 

Beslutningen og tilkendegivelsen fra sidste bestyrelsesmøde omkring 
pausering af projekt overholdes, idet en faktisk fysisk 
forværring/spredning har fundet sted. 

Vi tilstræber aldrig at sætte medlemmers liv og levned på spil ved 
kendte risici. (kva nu 6 ud af 12 udvalgte har udtrykt bekymring). 

Frank Thisgaard spurgte omkring, hvorfor man inddrager hele 
kontinentet i pauseringen denne gang når ikke engang nabolandet 
kunne komme i betragtning ved sidste bestyrelsesmøde. Hvortil der 
blev "truffet en beslutning". 

Dakar er en af de største trafikcentre både til lands, til vands og i 
luften i Afrika. 

Der blev besluttet, at vi stopper al aktivitet i Afrika, indtil der er styr 
på situationen. 

Desuden besluttes der at, situationen følges via World Health 
Organization (WHO), Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut 
(SSI). Der afholdes bestyrelsesmøder på månedsbasis, for at følge 
situationen. 

Thomas Holst Nielsen skriver ud til deltagerne i projektet. Dennis 
udfærdiger en tekst til hjemmesiden, Facebook og et nyhedsbrev, som 
udsendes sidst på mandagen. Dette for at sikre, at deltagerne 
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modtager informationerne direkte inden beslutningen offentliggøres. 

Pkt. 3  Der blev ikke fastsat en ny dato, se evt. beslutning ovenfor vedr. 
månedlige møder. 

Pkt. 4  Der kunne ønskes mere ro fra omgivelserne næste gang. Der 
opfordres til at bruge mute-funktionen, når man ikke taler. 

Der opfordres til at man benytter kommandovejen, jf. beslutning fra 
bestyrelsesmøde 6/2014. 

Mødet blev hævet kl. 20.50. 

  


