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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 8/2014 

Dato og tid: 13/10 2014 kl. 10.00 

Sted: Falck Herning 
H. P. Hansensvej 112 
7400  Herning 

Bemærk: Deltagere, som vil benytte Lync, 
kan kontakte Dennis Kron Pedersen 
for hjælp. 
 
Forplejning undervejs. 
 
Afbud sendes til Jarl hurtigst 
muligt. 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Pkt. 2  Økonomi 
Stefan gennemgår den aktuelle økonomi. 

Pkt. 3  Orientering fra projektudvalget. 

Pkt. 4  Orientering fra fundraisingudvalget. 

Pkt. 5  Orientering fra PR-udvalget. 

Pkt. 6  Orientering vedr. lager. 

Pkt. 7  Kommunikation 
Vi skal have oversat flere emner til engelsk, da der har været konkrete 
forespørgsler om materiale på engelsk. 
Derfor er der brug for at vi kan finde en, som kan hjælpe med dette, da 
sekretariatet ikke kan håndtere opgaven i den aktuelle situation. 

Pkt. 8  Udfordringer i fremtiden. 
Medlemmer begynder i fremtiden at have flere forskellige arbejdsgivere, 
end vi har været vant til. 
Der lægges op til en brainstorming omkring emnet, som Dennis og Stefan 
kan arbejde videre med. 

Pkt. 9  Døgnseminar 2015. 
Frank Thisgaard har forespurgt på om vi kan sætte en dato for seminaret 
allerede nu, så der kan blive meld ud. 
Vi skal have besluttet, hvem der skal stå for seminaret. 

Pkt. 10  Generalforsamling 2015. 

Pkt. 11  Gennemgang og opdatering af opfølgningslisten. 
Opfølgning til Jens Harder Larsen; videreføres 
Projekt Globus; pause 
Nicaraguaprojektet og Inhijambia; videreføres 
Hvervekampagne; Jarl/Dennis 
Indhentelse af børneattester; Jarl/Dennis 

Pkt. 12  Ny mødedato. 

Pkt. 13  Evt. 
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Pkt. 1  Jarl bød velkommen. 

Dennis valgt til referent. 

Niels Erik valgt til ordstyrer. 

Pkt. 2  Konto indeholder ca. kr. 140.000,- 

Kr. 100.000,- er øremærket Senegal-projektet. 

Der er pt. 383 medlemmer. 

Der mangler ca. 20 medlemmer der enten har afmeldt via lønafdelingen i 
Falck Danmark A/S, Stefan arbejder på at finde dem. 

Henrik foreslog om der ikke kunne fremlægges en saldooversigt på de 
enkelte projekter, således at der er mere gennemsigtighed i bl.a. den 
disponible saldo til øvrige projekter. 

Dennis og Stefan arbejder på at få lavet en sammenføring af de 
forskellige systemer og undersøger priser for tilkobling til PBS. 

Pkt. 3  Den nye anbefaling fra projektudvalget vedr. genopstart af projekterne i 
Tanzania og Zimbabwe blev taget til efterretning. 

Der blev henvist til referatet fra projektudvalgsmødet afholdt tidligere 
d.d. 

Pkt. 4  Jarl har haft kontakt til en virksomhed der kan hjælpe med fundraising. 
De ville gerne hjælpe fra projekt til projekt. 

Der bliver stillet store krav til vores projektbeskrivelser, der foreslås fra 
fundraisingudvalget at der først udarbejdes nogle bedre 
projektbeskrivelser før der igen tages kontakt til virksomheden. 

Jarl er i forbindelse med Sandie Pedersen og Leah Skov Pedersen, som 
hjælper til med ansøgning om midlerne. 

Der er udarbejdet en liste over relevante fonde, som der arbejdes videre 
med. 

RFK skal have 3 t-shirts fra Mascot, så betaler RFK regningen fra 
trykningen. Der skal leveres XL, 2XL og 3XL. 

Pkt. 5  PR-udvalget udarbejder en kampagne, bestående af plakater, annonce i 
redderen og hjemmesiden til lancering i december måned. 

Der kan fx annonceres andre steder, det kunne være på Beredskabsinfo 
eller i sygeplejerskernes fagblad. 

Folderen udarbejdes i en ny og opdateret udgave. 

Jarl har bedt Lisann om at udarbejde en artikel til Falcken om de 
personlige oplevelser i Honduras og en artikel til Redderen om selve 
projektet. 

Dennis forfatter en artikel til Redderen vedr. hjælp til udarbejdelse af 
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logo. 

 

Pkt. 6  Udsat. 

Pkt. 7  Der er ikke decideret behov for en komplet overgang til engelsk. 

PR-udvalget prøver at supplere sig med en eller flere personer, som kan 
assistere med oversættelse til engelsk. 

Der vil bliver oversat efter behov, således vi har en generel information 
på engelsk tilgængelig. 

Som vedtægterne er nu, er der ikke noget problem i at folk fra andre 
lande kan melde sig ind. 

Pkt. 8  Problemstillingen blev drøftet. 

Vedtægterne blev diskuteret og indtil videre afventer vi hvordan BIOS og 
Responce organiserer sig. 

Der undersøges om der kan etableres et system til opkrævning af 
kontingenter. 

Pkt. 9  Der er bevilliget kr. 18.000,- fra Reddernes Landsklub til afholdelse af 
døgnseminar i 2015. 

Der blev besluttet at der bør være et generelt tema ud over opstart af nye 
projekter. 

Datoen bliver d. 1/11 - 2/11 2015 

Pkt. 10  Generalforsamlingen afholdes d. 26. februar på Fyn. Vi lægger os op ad 
Reddernes Landsklub, som de foregående år. 

Jarl finder en dato i uge 6 til et formøde. 

Niels Erik ønsker ikke at genopstille, der skal findes en kandidat til 
bestyrelsen. 

Stefan vil gerne tage en periode mere, han modtager derfor genvalg. 

Pkt. 11  Opfølgning til Jens Harder Larsen; videreføres. 

Projekt Globus; videreføres. 

Henrik orienterede om Nicaraguaprojektet og der var en del 
problemstillinger mht. organisering og finansiering. Der afsendes 6 
ambulancer, men der er en del bureaukrati der skal håndteres. Der er 
ønske om halskraver, fødepakker og branddragter. Projektet videreføres. 

Hvervekampagnen videreføres og lanceres i december 2014. 

Børneattester udgår, da processen er startet. Fremadrettet orienteres 
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bestyrelsen når der er indhentet attester. Attesterne destrueres efter 
modtagelse. 

Pkt. 12  Der blev aftalt at næste møde afholdes d. 27/11 via Lync. 

Pkt. 13  Det blev præciseret at kørselsgodtgørelse ydes ved kørsel over 200 km. til 
kr. 1,50 pr. km. ud over de 200 km. 

Der skal være ansøgt inden løbende måned + 10 dage. 

Henrik forlod mødet kl. 12.00 

Mødet blev hævet kl. 13.00 


