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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 9/2014 

Dato og tid: 03.12.2014 kl. 10.00 

Sted: Videokonference 

Bemærk: Afbud sendes til Jarl hurtigst 
muligt. 
 
Deltagere bedes være klar 5 min. 
før og have tilsluttet headset, 
således at vi undgår resonans. 
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Dagsorden 
 
Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Pkt. 2  Økonomi 
Stefan gennemgår den aktuelle økonomi. 

Pkt. 3  Orientering fra projektudvalget. 
Status omkring ebolasituationen og MRSA 398 (bliver hjemvendte 
undersøgt og karantæne-sættes?) 
Pligt vedr. arbejdet, kan vi lave kontrolsystem? 

Pkt. 4  Orientering fra fundraisingudvalget. 

Pkt. 5  Orientering fra PR-udvalget. 

Pkt. 6  Orientering vedr. lager. 

Pkt. 7  Døgnseminar 2015. 
Seminaret afholdes d. 1/11 - 2/11 2015 på Agerskov Kro og Hotel. 
 
Vi skal have besluttet, hvem der skal stå for seminaret, samt have fundet 
forslag til emner der skal bearbejdes på seminaret. 
 
Desuden skal bestyrelsen have drøftet om seminaret skal afholdes i den 
samme form som de foregående gange eller om vi skal prøve en ny 
udgave. 

Pkt. 8  Generalforsamling 2015. 
Stefan genopstiller, mens Niels Erik ikke ønsker genvalg. 
Jarl har kontakt til 2 personer, som ønsker at stille op. 
Foreningens fane, officiel præsentation af fanen? Fremtidig logo 
broderi? 

Pkt. 9  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. 10  Ny mødedato. 
Næste møde bør være et fysisk møde. 

Pkt. 11  Evt. 
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Referat 
 
Pkt. 1  Godkendt 

Pkt. 2  Der står 147.627,95 på vores konto. 

Der er bogført op til dato. 

Der blev fremvist kassekladde med udspecificerede posteringer. 

Niels Erik har undersøgt muligheden for støttemedlemsskab af 
Karambenor, kontonummer er viderebragt til Stefan. 

Pkt. 3  Der var enighed om at situationen ikke havde ændret sig væsentligt, 
hverken den ene eller den anden vej mht. ebola. 

Vi prøver at formulere en beskrivelse til beretningen ved 
generalforsamlingen. Her loddes stemningen, hvis ikke der er kommet 
nyt, vil vi tage beslutning om at genoptage projekterne. 

Det præciseres at grunden til at vi stoppede udsendelser, var at 
halvdelen af de personer der skulle udsendes meldte fra, sammenholdt 
med det skrevne fra pressen og ikke udmeldinger fra bl.a. WHO eller 
Udenrigsministeriet. Der lægges op til at projektudvalget tager 
situationen op igen. 

Niels Erik undersøger hvordan karantæne-reglerne er for podning for 
MRSA 398. Fremadrettet skal datoer for podning eller undersøgelser 
bestilles inden afrejse, resultatet fremsendes efterfølgende til 
sekretariatet. 

Rikke Søndergård har fremsendt et diplom fra deres tur tul Honduras. 
På diplomet er der nævnt at de har deltaget i et PHTLS-kursus. Det 
indskærpes fremadrettet på informationsmøder og ved fremtidige 
udsendelser at der ikke må bruges PHTLS-begrebet, men i stedet traume-
kursus eller lign. 

Pkt. 4  Der er udarbejdet en liste med ca. 100 virksomheder, som allerede er 
ansøgt. Der ansøges til disse virksomheder igen. 

Pkt. 5  Der er ikke kommet nogen henvendelser ifm. det nye logo. 

Dennis arbejder fortsat på hvervekampagnen. Lanceringen skulle have 
været i december, men er udskudt indtil videre pga. øget arbejdspres. 

Der arbejdes desuden på en nyere udgave af administrationen på 
hjemmesiden, således at den bliver mere brugbar på tablets og 
telefoner. Desuden tilføjes der mulighed for at registrere flere ting om 
medlemmerne, fx børneattester. 

Pkt. 6  Udsat. 
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Der blev forespurgt om vi skulle forespørge Falck om vi måtte aftage 
bukser fra Falck, som vi evt. kunne bruge i Senegal. Niels Erik spørger 
relevante personer i Falck. 

Pkt. 7  Bestyrelsen sammenfatter nogle emner, som skal behandles. 

Stefan udpeges som medarrangør sammen med Frank Thisgaard. 

Der nedfældes stikord til det nye logo, således at deltagerne kunne 
forberede sig. 

Der var ønske fra bestyrelsen, at der kunne bliver afholdt nogle indlæg 
fra personer, som har rejst i ebola-ramte lande, samt en oplægsholder 
fra Statens Serum Institut. 

Forslag viderebringes til Stefan. 

Pkt. 8  Der afholdes formøde d. 2/2 2014 kl. 10.00 i Aarhus-området. Niels Erik 
undersøger mulighed for at låne et lokale. 

Vi venter med at tage fanen med til seminaret indtil den er helt færdig. 

Jarl har kontakt til 2 personer, som gerne vil stille op til bestyrelsen, 
Stefan har tilkendegivet at han ønsker genvalg. Niels Erik ønsker ikke 
genvalg. 

Bilagskontrollanter Glen Vinge og Jens Møller Larsen bliver spurgt om 
de ønsker genvalg. Stefan spørger ovennævnte. 

Jarl spørger Henrik om han undersøger hvem der skal stilles op til deres 
post. 

Bestyrelsen stiller de 2 personer op til generalforsamlingen. 

Indkaldelsen bliver indrykket i fagbladet ”Redderen”. Dennis udarbejder 
en indkaldelse. 

Pkt. 9  Opfølgning til Jens Harder Larsen; videreføres 
Projekt Globus; pause 
Nicaraguaprojektet og Inhijambia; videreføres 
Hvervekampagne; videreføres Jarl/Dennis 
Artikel til fagbladet til ”Sygeplejersken”; Jarl/Dennis 
Indhentelse af børneattester; Jarl/Dennis 
PBS vedr. opkrævning af kontingenter; Stefan/Dennis. 

Pkt. 10  Der afholdes formøde d. 2/2 2014 kl. 10.00 i Aarhus-området. Niels Erik 
undersøger mulighed for at låne et lokale. 

Pkt. 11  Jarl deltager højst sandsynligt i en tur til Bolivia med 3F, han forespørger 
om det kunne være interessant for Redder af Verden, om at han 
undersøger hvilke muligheder der er for tilskud. 

Niels Erik sender forespørgslen videre til projektudvalget. 
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Jarl har fået en forespørgsel fra Mette Cassøe vedr. beskyttelsesdragter 
til ambulancepersonel. Der er forespurgt om vi kunne være 
behjælpelige med kontakter i Vestafrika. 

Sidy fra Karambenor undersøger om han kan finde en lokal kontakt fra 
WHO, som kan hjælpe med uddelingen til ambulancepersonalet. 

Der indstilles til projektudvalget at der skal laves en vejledning til nye 
tovholdere, bl.a. med indhentning af børneattester, og at der 
fremadrettet ikke vil blive udsendt personer, som der ikke er indhentet 
børne- og straffeattest på. 

Mødet blev hævet kl. 13.00.  


