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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 3/2016 

Dato og tid: 18/3 2015 kl. 15.00 

Sted: Falck-gården 
Trindsøvej 4-10 
DK-8000  Aarhus C 

Bemærk:  

 
 

    



Dagsorden 
Møde 3/2016 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 
Godkendt. 

Pkt. 2  Konstituering. 
Bestyrelsen skal konstituere sig på førstkommende møde efter 

generalforsamlingen, jf. vedtægterne $ 5, stk. 1. 

Følgende poster skal besættes: 

 Formand 

 Næstformand 

 Sekretær 

 Kasserer 

I sidste periode har bestyrelsen benyttet sig af en ekstern kasserer, Mette 

Christensen, jf. vedtægterne $ 5, stk. 1, skal kassereren vælges blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. Dog kan bestyrelsen benytte en ekstern kasserer 

som medhjælp. I de netop vedtagne vedtægtsændringer kan bestyrelsen 

benytte en ekstern kasserer, disse er dog først gældende efter en 

ekstraordinær generalforsamling. 

Beslutning: 
Carsten Kastberg Madsen: Formand 

Lisann Hald Lauber: Næstformand 

Dennis Kron Pedersen: Sekretær 

Stefan Junker Pedersen: Kasserer 

Det aftaltes af fysiske bestyrelsesmøder fremover afholdes skftevis på Sjælland 

og i Jylland. 

Pkt. 3  Ekstraordinær generalforsamling. 
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, så de vedtagne 

vedtægtsændringer kan bekræftes og dermed endelig træde i kraft. 

Beslutning: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes d. 4/4 kl. 19.30 via videokonference. 

Der lægges op til at personer, som ønsker at deltage kan møde op hos de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Dennis arrangerer dirigent og indkaldelse. 

Bestyrelsen mødes kl. 19.00. 

Pkt. 4  Kontingentopkrævning. 
Dennis vil orientere om status for kontingentopkrævning. 

Beslutning: 
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Processen er sat på standby, grundet manglende konstituering. Processen 

fortsættes nu efter den gennemførte konstituering. 

Pkt. 5  Personsag. 
Orientering om aktuel status på den verserende personsag. 

Beslutning: 
Dennis orienterede om søgsmålet fra xxx. Udkast til svar til retten fra 

advokaten blev gennemgået og godkendt. Udkastet er vedlagt som bilag. 

Pkt. 6  Orientering fra projektudvalg. 
Zimbabwe; der udsendes et hold i løbet af foråret. Billetter er ved at blive 

bestilt. Der findes en ny projektkoordinator blandt deltagerne på holdet. 

Senegal; der udsendes et hold i slutningen af april. Førstehjælpsprojektet 

afsluttet, Dennis afholder en del møder omkring en fortsættelse i Bignona. 

Ukraine; Peter Dam og Dennis har netop været i Ukraine og er i skrivende 

stund i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse. 

Dennis orienterede omkring det forestående møde i 10-øres fonden. Der 

henstilles til projektudvalget at man sikrer sig at screeningen af deltagere til 

projekter styres af Redder Af Verden. Samt at der bør præsenteres et 

alternativt projekt fx Senegal. 

Pkt. 7  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Udsat. 

Pkt. 8  Orientering fra PR-udvalg. 
Hjemmesiden er snart klar til lancering på engelsk. 

Pkt. 9  Orientering vedr. lager. 
Udsat. 

Pkt. 10  Ny mødedato. 
Næste møde bør afholdes umiddelbart før den kommende ekstraordinære 

generalforsamling. 

Beslutning: 
Set pkt. 3. 

Pkt. 11  Evt. 
Det blev besluttet at vi fremadrettet holder fysiske bestyrelsesmøder, skiftevis 

på Sjælland og i Jylland. 

Mødet blev hævet kl. 17.30 
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