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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 8/2015 

Dato og tid: 9/12 2015 kl. 16.00 

Sted: Videokonference 

Bemærk: Sørg selv for kaffe m.v. 
 
Ejnar Korsgaard Nielsen og Mette 
Christensen deltager som gæster. 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Pkt. 2  Præsentation af ny kasserer, Mette Christensen. 

Pkt. 3  Regnskab, økonomi, samarbejde med revisor. 
Der står kr. 105.587,65 pr. dags dato. 

Det blev besluttet at Mette og Jarl fortsætte med at få udarbejdet en 
revideret årsrapport igennem BDO, som Jarl tidligere har haft kontakt 
til og som har invilliget i at donere en sådan tjeneste. 

Pkt. 4  Kontingentopkrævning. 
Der arbejdes stadig på opkrævning af kontingenter via PBS. 

Pkt. 5  Personsag og tiltag ved fremtidige konflikter. 
Jarl orienterede omkring den senste udvikling. 

Bestyrelsen forholder sig fortsat passivt overfor Morten Mølgaards 
henvendelse via en advokat. 

Bestyrelsen beslutter at sagen afsluttes fra bestyrelsen side. 

Pkt. 6  Orientering fra projektudvalg. 

Pkt. 7  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Jarl har fået sponsoreret 16 sikkerhedssandaler uden metal i snuden. 
Værdien repræsenterer ca. 25.000,- 

Desuden er der indkommet softshell til bestyrelsen og 200 t-shirts til 
brug ved udsendelser. Indtil videre sættes de på lager. Der er tryk på 
alle trøjerne. 

Pkt. 8  Orientering fra PR-udvalg. 
Kopper er blevet ombyttet, så vi nu har 25 stk. på lager, som kan sælges 
i den kommende webshop. 

Thermokrus er ankommet, men kvaliteten er ikke tilfredsstillet. 

Lisann hjælper Dennis med at udarbejde en tekst og finde billeder til 
folderen. 

Stefan forespurgte om der ikke kunne udarbejdes nogle klistermærker i 
ca. 3-4 cm. bredde. 

Pkt. 9  Orientering vedr. lager. 
Udsat til næste møde. 
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Pkt. 10  Opdatering af vedtægter. 
Udsat til næste møde. 

Pkt. 11  Generalforsamling 2015. 
Dennis og Jarl er på valg til generalforsamlingen. Dennis genopstiller, 
mens Jarl ikke ønsker at genopstille. 

Lisann kontakter et emne, som bestyrelsen snakkede om. 

Pkt. 12  Ny mødedato. 
26/2 2015 i trekantsområdet. 

Pkt. 13  Evt. 
Lisann har modtaget retningslinier for hvorledes beredskabsstyrelsen 
håndterer dødsfald og sygdom under udsendelser. 

Falck Globals Assistance. 

Mødet blev hævet kl. 18:05. 

 
  


