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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 3/2015 

Dato og tid: 6/5 2015 kl. 18.35 

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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Møde 3/2015 
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Pkt. 1    Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Pkt. 2    Økonomi. 
Der er i øjeblikket kr. 128.802,00 indestående på kontoen. 

Der er 405 medlemmer pr. dags dato. 

Stefan er i gang med processen vedr. revisorpåtegning af regnskab. 

Stefan havde et ønske om at egenbetaling bliver den samme for alle 
udsendte? Der indarbejdes en beskrivelse i de papirer, som man 
modtager som udsendt. 

Ejnar forespurgte om der ikke blev opkrævet, som er ansat uden for 
Falck, Stefan er ved at følge op. Fremadrettet vil betalingerne køre 
automatisk. 

Dennis undersøger videre om mulighed for donering til RAV. 

Kassererjobbet er slået ledigt på bl.a. jobbanken på hjemmesiden. 

Pkt. 3    Infomøder. 
Der blev diskuteret om begreber i forbindelse med indbetalinger til 
projekter. Der fastholdes den beskrivelse, som er tilgængelig på Office 
365. 

Ejnar har kontakt til en station på Sjælland, hvor der er mulighed for 
afholdelse af mødet, der har være meget sløv respons fra Falck. 

Der arbejdes på at mødet bliver med overnatning, således at der kan 
afholdes bestyrelses- og projektudvalgsmøde samtidig. Dennis 
udsender forslag til datoer. 

Pkt. 4    Orientering fra projektudvalget. 
Ejnar holder møde med CISU d. 19/5 vedr. hjælp til ansøgninger bl.a. 
vedr. Zimbabwe, Senegal m.fl. 

Der arbejdes internt i Falck vedr. projektet på Sri Lanka. Planen er at 
søge en specifik fond vedr. midler. Der arbejdes også med andre 
finansieringsmidler. Der arbejdes med 3 hold, som skal afsted i ca. 30 
dage pr. gang. Der vil bliver udbetalt løn efter lokale forhold, dette er 
dog endnu usikkert. 

Ejnar har været til møde vedr. Nigeria, der arbejdes stadig på at 
udarbejde et konkret projekt. Projektet er planlagt i den sydlige del, 
mens der lige nu kun er uro i den nordlige del. 
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Pkt. 5    Orientering fra fundraisingudvalget. 
Der er indkøbt 30 t-shirts, som tilgår lageret. 

Der er indkøbt 50 kopper, som der pt. er solgt 11 stk. af. 

Der kan bestilles tøj igennem den nye leverandør, der forefindes flere 
film til trykning i både farver og hvid. 

Den nye hjemmeside er blevet lanceret og er i en løbende udvikling. 

Jarl ønsker at der bestilles pins, som kan sælges. 

Pkt. 6    Orientering fra PR-udvalget. 
Der er indkommet et sponsorat fra Meda på kr. 5.000,- 

Leah ønsker at arbejde med et konkret projekt, der efterlyses i den 
forbindelse mere konkrete budgetter til projekterne. 

Der er søgt kr. 85.000,- til projektet i Zimbabwe. 

Jarl spørger Leah om hun ikke kan komme med eksempler på hvad der 
er af krav til projekterne. 

Pkt. 7    Orientering vedr. lager. 
Jarl afhenter respiratorer på sygehuset i Thisted, hvorefter den bliver 
afhentet til afsendelse til Senegal. 

Teltene er blevet foræret til Langvang ifm. med MODEX-øvelsen. 

Der mangler lidt generel oprydning. 

Der er ankommet t-shirts til Senegal, som distribueres via de udsendte. 

Thomas arbejder på om vi kan få nogle beslag til bårer, som kan 
udsendes sammen med en båre og bærestol, som kan fremsendes, hvor 
det er besværligt at fremsende en ambulance fra Danmark. 

Thomas har snakket med Michael Borg, om der kan oprettes et lager på 
Sjælland. Der er umiddelbart mulighed for lokaler på station Farum. 

Der blev snakket om indsamling af udstyr. Der er kun behov for 
fødepakker og halskraver. 

Uniformsbukser, vi afventer en konkret forespørgsel fra projekterne. 

Pkt. 8    Døgnseminar 2015. 
Udsættes. 

Pkt. 9    Fane, kursus og liste over fanebærere på hjemmesiden. 
Vi har modtaget indbydelse til fanebærerkursus, der udsendes via 
hjemmesiden m.v. 
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Dennis og Jarl findes en egnet version af logoet til fanen. 

Pkt. 10    Opfølgningslisten 
Gennemgang og opdatering af opfølgningslisten. 

Emne Status Ansvarlig 
Opfølgning til Jens Harder Larsen Videreføres  
   
Projekt Globus Videreføres  
Nicaraguaprojektet og Inhijambia Videreføres  
Hvervekampagne Videreføres  
Artikel til fagbladet ”Sygeplejersken”  JU + DP 
Indhentelse af børneattester  JU + DP 
PBS vedr. opkrævning af kontingenter  SJP + DP 

 

Pkt. 11    Ny mødedato. 
Dennis udsender forslag til datoer. 

Pkt. 12    Evt. 
Der blev snakket omkring begrebet jydeklub, der er i bestyrelsen 
enighed om at der i stor stil er blevet lagt opgaver ud på hjemmesiden 
og på Facebook. Der har været meget begrænset tilbagemelding fra 
medlemmerne. Der håbes fra bestyrelsen at jobbanken kan være en 
hjælpende funktion til dette. 

Der foreslås at man prøver på at lave et samarbejde med 
kunstforeningen om et arrangement med fx Rasmus Tantholdt. 

Der er kommet en forespørgsel fra Roskilde Festivallen vedr. tilbud om 
overtagelse af telte. Jarl sender afslag på anmodningen, grundet 
teltenes manglende UV-holdbarhed. 

Der blev enighed om at vi fremadrettet skal have større fokus på at vi 
som organisation videreformidler vores viden, frem for materielle 
donationer. De materielle donationer videresendes til 
samarbejdspartnere, som har denne ekspertise. 

Stefan forlod mødet kl. 19.30. 

Mødet blev hævet kl. 21.15. 

  


