
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 2/2016 

Dato og tid: 17/2 2015 kl. 14.30 

Sted: Engvej 32 
7700 Thisted 

Bemærk:  
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Møde 2/2016 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Pkt. 2  Generalforsamling 2016. 
Dagsorden og ændringer til vedtægter blev gennemgået og godkendt. 

Pkt. 3  Aktuel økonomi. 
Udsat 

Pkt. 4  Kontingentopkrævning. 
Udsat, da der ikke er nyt på området. 

Pkt. 5  Forslag om tilskud til indkøb. 
Det blev besluttet at der fremadrettet kan ydes tilskud til: 

Telefon: kr.  500,- 

PC: kr.  1.500,- 

Printer: kr.  500,- 

Beslutningen om tildeling af tilskud afgøres af sekretariatet (sekretær og 

formand/næstformand) efter indstilling fra bestyrelses- eller udvalgsformand. 

Der kan maksimalt udbetales kr. 1.500,- pr. år pr. person. 

Puljen fra Falck EME Nordic, kan endvidere bruges til andre ting efter 

ansøgning til bestyrelsen. 

Pkt. 6  Orientering fra projektudvalg. 
Ejnar orienterede om beslutninger fra det sidste projektudvalgsmøde. 

Der henvises til referatet fra sidste møde. 

Siden sidste møde er der aftalt udsendelse af rekognosceringshold til Ukraine. 

Dennis Kron Pedersen og Peter Dam tager afsted i perioden 20/2 - 24/2. 

Pkt. 7  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Jarl har søgt en del virksomheder uden positivt resultat. Der er kommet svar 

fra ca. 50 %. 

Det blev besluttet at det undersøges om der er nogle kurser i fundraising. 

Pkt. 8  Orientering fra PR-udvalg. 
Hjemmesiden er i gang med at blive oversat til engelsk. 

Pkt. 9  Orientering vedr. lager. 
Der er aftalt at der findes én kontaktperson hos Falck ved forespørgsel på 

donationer. 

Der er stadig ønske om halskraver og fødepakker. 
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Lisann undersøger om der er fødepakker i overskud fra Region Hovedstaden. 

Pkt. 10  Opdatering af vedtægter. 
Udgår, da punktet er behandlet under pkt. 2. 

Pkt. 11  Generalforsamling 2015. 
Udgår, da punktet er behandlet under pkt. 2. 

Pkt. 12  Ny mødedato. 
Næste møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Pkt. 13  Evt. 
Der blev debatteret flere emner til bestyrelsen. 

Mødet blev hævet kl. 17.45. 

 
  




