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Pkt. 1    Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, som dermed er 
godkendt. 

Pkt. 2    Økonomi. 
Udsat til næste møde. 

Pkt. 3    Strategi for udsendelser. 
Frank Thisgaard har henvendt sig til bestyrelsen for en 
principbeslutning fra bestyrelsen vedr. hvilke udsendelser der kan 
ligge under vedtægterne og hvilke der ikke kan. 

Henvendelsen er gengivet nedenfor. 

Ved sidste projektrejse til Tanzania underviste vi safariselskabet 
Hoopoe's guider i førstehjælp. Dette blev suppleret af projektets 
oprindelige opgave; nemlig at undervise de lokale ambulancefolk. 

Grunden til at jeg skriver, er at vi måske bevæger os på kanten af vores 
mission? 

Derfor vil jeg gerne have bestyrelsen til at tage stilling til om vores 
ngo/nonprofit organisation er på kant med vore vedtægter ved at 
undervise safariselkabernes guider. 

Her er lidt supplerende info: 

Merete fortæller at siden vi kom hjem fra sidste tur, hvor højtstående 
regeringsfolk var på besøg på undervisningen, er det blevet lovpligtigt 
for safariguider/ambulancefolk/chauffører at have et 
førstehjælpskursus! 

Derfor fortæller Merete også at hun allerede nu har 50 mand/guider på 
venteliste til næste kursus. 

•   Kan/skal vi tage ned og undervise dem? Safariselskaberne 
betaler kost/logi og transport men ej drikkevarer. Det er jo stadig 
medlemmernes penge men tilgengæld kommer mange aftsed og 
får erfaring/oplevelser med RAV? 

•   Holdføreren fortæller at eleverne på Hoopoe var ekstremt 
dygtige og videbegærlige omend det gik noget mere trægt hos 
"ambulancefolkene". Vi har fået kontakt med et "materiale, hvor 
vi kan "udvælge/forberede" kommende ressourcepersoner - og 
så taler de rigtig godt engelsk - en stor udfordring hos 
ambulancechaufførerne. 



Dagsorden 
Møde 4/2015 
 

 
Side 3 af 4 
 
Redder af Verden | Engvej 32 | DK-7700  Thisted | www.redderafverden.dk | CVR: DK35316221 

•   Min bedste opfattelse er, at vi kan bruge flere af guiderne på et 
senere projekt, hvor vi skal bruge lokale "supervisorer" til at 
gøre kommende projekter bæredygtige...? derfor mener jeg 
personligt godt vi kan udføre denne opgave, men vil gerne høre 
bestyrelsen, hvad I tænker. 

Jeg vil gerne, hvis der kan bevilges et hurtigt svar da vi i skrivende 
stund skriver på de kommende projekter. Ligesom jeg selvfølgelig står 
til rådighed hvis I ønsker yderligere uddybniing. 

vh 

Frank Thisgaard 

Beslutning: 

Der er enighed om at et sådant projekt kan være i vores vedtægter. 

Pkt. 4    Orientering fra projektudvalget. 
Der blev diskuteret om vi er i stand til at undervise i de kompetencer, 
som er angivet i projektet vedr. Sri Lanka. 

Det blev besluttet at projektet fortsættes og at bestyrelsen afventer 
projektudvalgets endelige indstilling. 

Der har været kontakt fra deltagerne på turen til Letland om status på 
projektet. Projektet er afsluttet pga. manglende økonomi fra Letlands 
side. Den pågældende e-mail er ekspederet videre til projektudvalget 
for behandling. 

Pkt. 5    Orientering fra fundraisingudvalget. 
Udsat til næste møde. 

Pkt. 6    Orientering fra PR-udvalget. 
Udsat til næste møde. 

Pkt. 7    Orientering vedr. lager. 
Michael Borg har tilkendegivet at han gerne vil administrere lageret på 
Sjælland, som kan etableres hos Falck i Farum. 

Pkt. 8    Ny mødedato. 
Der blev ikke aftalt en ny dato. 

Pkt. 9    Evt. 
Intet behandlet. 
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Frank Thisgaard forlod mødet kl. 17.25 

Mødet blev hævet kl. 17.35 
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Lisann Hald Lauber 
Bestyrelsesmedlem 

Afbud 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

Afbud 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

Afbud 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

 

 


