
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 5/2015 

Dato og tid: 10/8 2015 kl. 10.00 

Sted: Falck Skanderborg 
Finlandsvej 3 
8660 Skanderborg 

Bemærk: Jarl sørger for forplejning. 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Økonomi. 
Saldoen er dags dato 136.065,74 

Der har siden sidst ikke været nævneværdige ind- og udbetalinger. 

Der er pt. 414 medlemmer. 

Pkt. 3  Regnskab. 
Dennis arbejder på at implementere det nye regnskabsprogram 

WinKas. 

Dennis tager kontakt til Mette Christensen snarest og får aftalt 

overdragelse fra Stefan. 

I forbindelse med overdragelsen, bliver formanden og sekretæren 

tilknyttet netbanken. 

Pkt. 4  Personsag. 
Jarl orienterede om sagen, der er tilgængelig for bestyrelsen på 

SharePoint. 

Sagen er afsluttet og alle parter er enige om at vi fortsætter arbejdet. 

Fremadrettet bliver der udarbejdet en arbejdsproces, hvis der opstår 

lignende sager. 

Pkt. 5  Orientering fra projektudvalget. 
Der har været afholdt møde vedr. projektet i Congo, projektet er rigtig 

interessant, dog er sikkerhedssituationen ikke okay lige nu. Vi afventer 

derfor en ændring i denne, før vi arbejder videre med projektet. 

Thomas orienterede om projektet i Togo. Projektet er godkendt i 

projektudvalget. Der afventer oplysninger fra Togo, efterfølgende 

udarbejdes en ansøgning til CISU. 

Uddannelsesgruppen er startet op, arbejdet med at udarbejde materiale 

går som planlagt. 

Der er kommet afslag fra Færch fonden til Zimbabwe, Jarl har ansøgt 

andre steder efterfølgende. 

Der afholdes informationsmøde hos Falck i Holbæk d. 26/8 kl. 10.00 - 

15.00. 

Simon Wonsild er på banen igen og arbejder som landeansvarlig for 

Zimbabwe, Ejnar står som bindeled. 1 ambulance er modtaget, som skal 
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til Maphisa hospital, de 2 andre modtages direkte af Morten Helmø, 

udsendelse sidst på året. Maphisa forår 2016. 

Der er brugt langt under budget, så der er fint med ressourcer til resten 

af året. 

Jarl orienterede om baggrunden til afbrydelsen af Sri Lanka-projektet. 

Der er fra bestyrelsens side stor tilfredshed med at vi er i stand til at 

afbryde et projekt, hvis det ikke passer ind i vores organisation. 

Ejnar har orienteret om en tilkendegivelse fra Falck Danmark A/S om et 

sponsorat til uniformer. 

Bestyrelsen beder projektudvalget om at tage stilling til fremtiden med 

BEA. 

Pkt. 6  Orientering fra fundraisingudvalget. 
Sandie og Leah er udtrådt af udvalget. For nuværende består udvalget 

af Jarl. 

Jarl har kontakt til en professionel fundraiser, som Jarl har allieret sig 

med. 

Jarl ønsker et opdateret budget for alle projekterne, samt en opdateret 

liste over tovholdere, gerne på SharePoint. Dette ønske oversendes til 

projektudvalget. 

Pkt. 7  Orientering fra PR-udvalget. 
Hjemmesiden kører fint efter opdateringen, der er blevet mulighed for 

at udmelde sig via hjemmesiden. 

Efter lanceringen af det nye regnskabssystem, er det planen at 

hvervningskampagnen skal startes op. Her tages kontakt til de nye 

entrepenører, for at involvere dem yderligere. 

Der er kommet kopper med det nye logo, kvaliteten er ikke 

tilfredsstillende, der afventes derfor en ny sending. 

Der er kommet pins, som kan købes for kr. 75,- 

Til efteråret planlægges der at ovennævnte ting kan købes via 

hjemmesiden. 

Der arbejdes på en ny folder, denne lanceres samtidig med 

hvervningskampagnen. Det kunne være en idé at sætte 

kontaktpersoner på i de enkelte regioner. 

Der kom forslag om thermokopper og drikkedunke med logo. 

Pkt. 8  Orientering vedr. lager. 
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Alt tøj er hængt op på bøjler, så der er overblik. 

Der ligger t-shirts til Senegal. 

Der er to kasser med Lego, hvor der skal findes en destination. 

Pkt. 9  Ny mødedato. 
Næste møde afholdes i forbindelse med seminaret. Der forsøges med at 

holde møde fra lørdag aften ifm. seminaret. 

Der blev snakket om vi skal have en fast mødedato. Det blev besluttet at 

vi holder os til d. 1. tirsdag hver 3. måned. 

Dvs. mødekalenderen for 2016 ser således ud: 

2. februar 2016 

2. maj 2016 

5. september 2016 

6. december 2016 

Tid og sted aftales nærmere.  

Pkt. 10  Evt. 
Thomas nævnte om vi kunne lave en mulighed for donationer, 

hvormed der kunne opnås fradragsret. Det blev besluttet at dette 

indarbejdes efter at regnskabsssystemet er indarbejdet. 

Dennis undersøger konkret om vi kan blive optaget på SKATs liste over 

velgørende organisationer. 

Niels Erik Dalsgaard har forespurgt om vi skal kræve at udsendte via 

RAV deltager i et online kursus fra FN, vedr. sikkerhed under 

udsendelser. Bestyrelsen er positiv overfor dette og lader 

projektudvalget føre beslutningen ud i praksis i samarbejde med 

sekretariatet. 

Der indkøbes en smartphone, så der kan installeres MobilePay.  

Mødet blev hævet kl. 15.00. 
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Lisann Hald Lauber 
Næstformand 

 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

Afbud 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

Afbud 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

 

 


