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Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 1/2015 

Dato og tid: 17/2 2015 kl. 09.30 

Sted: Falck, Nykøbing Mors 

Fraværende: Thomas Holm 

Gæster: John Hammer 
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Pkt. 1  Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Der er ikke bogført op til dato, alle regninger er betalt. 
Dags dato står der kr. 133.545,01 på kontoen. 

Pkt. 3  Gennemgangen af regnskabet bør ikke være en oplæsning, men blot en 
meget overordnet gennemgang, efterfølgende spørges forsamlingen om 
der er nogen spørgsmål til regnskabet. 
 
Dagsordnen blev gennemgået. 
 
Ejnar K. Nielsen, alternativt John Hammer er bestyrelsens kandidater 
til dirigent. 
 
Dennis Kron Pedersen er bestyrelsens kandidat til referent. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
Der er ikke indkommet nogle forslag inden for tidsfristen. 
 
Stefan genopstiller, mens Niels Erik ikke ønsker genvalg. Der er 
allerede kommet to kandidater, der opfordres via nyhedsbrevet til at 
opstille. 
 
Dennis sørger for stemmesedler, kopi af vedtægter, regnskab m.v. 
 
Fremadrettet bør vi skrive i indkaldelsen hvem der genopstiller. 

Pkt. 4  Det blev vedtaget at vi genoptager udsendelserne til hele Afrika igen. 
 
Zimbabwe og Tanzania kører som planlagt. 
 
Der bliver afsendt et hold til Honduras i april, efterfølgende vurderes 
om projektet skal fortsætte. 
 
Spanien er stadig uvist, der er kommet besked om at de af økonomiske 
årsager ikke har mulighed for at komme til Danmark. 
 
Jarl orienterede om projektet i Bolivia, videresendes til projektudvalget. 

Pkt. 5  Der arbejdes på at der afholdes et møde med de to nye medlemmer af 
udvalget; Sandie Pedersen og Leah Skov Pedersen 

Pkt. 6  Dennis mangler stadig aktive personer der har lyst til at hjælpe. 
 
Der mangler foldere, Dennis og Jarl sætter sig sammen i nær fremtid og 
udarbejder. 

Pkt. 7  Udsat til næste møde. 
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Pkt. 8  Stefan og Frank Thisgaard har været forhindret i at mødes pga. rejser. 
De mødes dog i nær fremtid. 
 
Det er et ønske fra bestyrelsen at seminaret bruges på at trimme 
organisationen, frem for at udvikle nye projekter. 

Pkt. 9  Opfølgningslisten videreføres uændret. 
 
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 aftales ikke en ny dato. Den nye bestyrelse vælger en ny dato 
umiddelbart efter valget på generalforsamlingen. 

Pkt. 11  Intet. 

Mødet blev hævet kl. 11:20 
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Niels Erik Dalsgaard 
Næstformand 

 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

Afbud 

 


