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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 2/2015 

Dato og tid: 3/3 2015 kl. 10.00 - 12.45 

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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Pkt. 1  Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Bestyrelsen konstituerede sig som følgende. 

Følgende poster skal fordeles: 

Post Navn 

Formand Jarl Udsen 

Næstformand Lisann Hald Lauber 

Kasserer Stefan Junker Pedersen 

Sekretær Dennis Kron Pedersen 

Repræsentant i projektudvalg Lisann Hald Lauber 

Repræsentant i fundraisingudvalg Jarl Udsen 

Repræsentant i PR-udvalg Dennis Kron Pedersen 

 

Thomas Holm forespurgte på om han kunne overdrage sin 

suppleantpost til Carsten K. Madsen, bestyrelsens holdning var klar, at 

det er okay i kraft af at Thomas Holm ikke er blevet direkte valgt. 

Thomas Holm undersøger nærmere om det stadig er aktuelt. 

Pkt. 3  Der var stor tilfredshed med dirigenten på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er enige om at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende. 

De kandidater, som ikke blev valgt på generalforsamlingen, har ytret 

ønske om at tiltræde i udvalg eller lign. 

De enkelte udvalg udarbejder en liste med konkrete arbejdsopgaver, 

som præsenteres for de enkelte kandidater. Efterfølgende 

offentliggøres listen på medlemsforum, således medlemmer kan melde 

til. Lisann koordinerer indsatsen. 

Bestyrelsen er tryg ved at medlemmernes tilhørsforhold ændrer sig. 

Pkt. 4  Der står pr. d.d. 129.291,- på kontoen. 

Der er indløbet et tilskud på kr. 5.000,- til turen til Honduras. 

Bestyrelsen debatterede problemstillingen mht. involvering personligt i 

projekter, når man er udsendt fx fødslen i Honduras. Der opfordres til 

at man ikke involverer sig personligt, samtidig erkendes at det kan løbe 

af med en. 

Fremtidig opfordres fundraisingudvalget til at gribe chancen og 

opstarte indsamlinger vha. sociale medier. 
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Pkt. 5  Stefan undersøger om vi kan få en fornuftig løsning mht. 

opkrævninger. 

Opgaven tilføjes til opfølgningslisten. 

Der er enighed om at kontingentet skal være ens uanset 

ansættelsesforhold. 

Pkt. 6  Projektudvalget anmodes om at udarbejde nogle klarere retningslinjer 

for hvor og hvordan der søges midler ifm. rejser. 

Som afledt effekt af projektet i Zimbabwe afholdes der 

informationsmøder for sygeplejersker. Der er anmodet om at der 

udarbejdes en indmeldelsesblanket til uddeling på møderne. Jarl 

sender den aktuelle, som Ejnar Korsgaard Nielsen arbejder videre på. 

Der er ansøgt midler hos Færch Fonden på kr. 113.320,- 

Pkt. 7  Der bliver søgt midler hos Sankt Georgs Gilderne i Aarhus efter 

nærmere undersøgelse af mulighederne. Fonden er blevet tippet fra et 

af medlemmerne. 

Jarl forsøger at samle udvalget umiddelbart efter mødet. 

Thomas forespurgte omkring inddragelse af en professionel fundraiser. 

Der blev henvist til et tidligere referat. 

Der savnes en mere konkret budgettering fra projektudvalget, således 

at det er nemmere at søge midler i større målestok. Der er et konkret 

ønske om at man laver en mere langtidsmæssig budgettering over flere 

år, som der kan søges efter. 

Pkt. 8  Dennis orienterede omkring processen vedr. nyt logo. 

Der arbejdes videre med de forslag der allerede er fremme. 

Pkt. 9  Thomas orienterede omkring et ønske fra Honduras vedr. 

blodsukkermålere, som ikke kunne imødekommes. 

Der er modtaget en europapalle fra Bornholms Brandvæsen, som skal 

transporteres fra Rønne til Langvang. 

Det er utroligt vigtigt at folk der låner tøj, afleverer det retur, ellers 

løber vi tør. 

Det blev besluttet at der fremadrettet findes en løsning på t-shirts. 

Således at medlemmer bliver tilbudt at købe t-shirts ifm. udsendelser 

og man så kan beholde t-shirts efterfølgende. 
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Der undersøges om vi skal forespørge om vi kan få sponsoreret 

defibrillatorer ifm. de nuværende udskiftninger. 

Endvidere skal der undersøges om vi skal forsøge at indsamle bukser 

fra Falck. 

Pkt. 10  Der har ikke været væsentlig planlægning i arbejdsgruppen siden 

sidste møde. 

Pkt. 11  Emne Ansvarlig 

Opfølgning til Jens Harder Larsen JU 

Nicaraguaprojektet og Inhijambia HVA 

Hvervekampagne JU + DP 

Artikel til fagbladet ”Sygeplejersken” JU + DP 

PBS vedr. opkrævning af kontingenter SJP + DP 

Fundraising ifm. hændelser LHL 

Opfølgning på ekstern fundraising og videreformidling 

til projektudvalg 

JU 

 
Projekt Globus fjernes fra opfølgningslisten og overgår til planlægning i 

PR-udvalget. 

Indhentning af børneattester fjernes, da processen er strømlinet nu. 

Pkt. 12  7. april 2015 kl. 10.00 

Pkt. 13  Det blev debatteret omkring en skærpet opmærksomhed på 

foreningens værdier når man er udsendt. 

Det gøres klart at værdierne også skal efterleves i fritiden når man er 

udsendt. 

Mødet blev hævet kl. 12.45 

 

 
  


