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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 6/2015 

Dato og tid: 22/10 2015 kl. 16.00 

Sted: Video konference 
Sørg for tilslutning i god tid. 
Dennis inviterer! 

Bemærk: Forplejning indenfor rækkevidde. 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Jarl Udsen (JU) bød velkommen. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

Pkt. 2  Økonomi. 
Der står 121.227,14 på kontoen dags dato. Der har været en del udgifter 

til rejser i indeværende år. Desuden er der begyndt at komme udgifter 

til refundering af kørsel. 

Der er 420 medlemmer i dag. Det er lidt uvidst hvordan ændringen i 

medlemstallet bliver efter ændringen i Region Syddanmark. Et 

forsigtigt skøn ligger omkring 25 medlemmer mindre. 

Stefan Junker Pedersen (SJP) er ved at undersøge kravene til 

overdragelse af adgang til kontoen for den nye kasserer Mette 

Christensen (MC). 

Dennis Kron Pedersen (DP) orienterede om at MC er i gang med at 

bogføre i det nye system. 

Processen med at oprette MobilePay er i gang, det forventes at 

processen tager ca. 1-2 mdr. 

Dennis forespurgte om vi kunne få lavet et kreditkort til betaling af fx 

mobiltelefon, dette blev godkendt. MC laver dette når hun har fået 

overdraget ansvaret på kontoen. 

Pkt. 3  Seminar, orientering sidste nyt. 
DP orienterede om at programmet er færdigt, der afventer nogle 

finpudsninger.  

Værelsesfordelingen ventes at blive færdig fredag eller mandag. 

Der blev snakket om det manglende antal tilmeldinger, lige nu er der 22 

tilmeldinger. 

JU havde et ønske om at der blev lagt vægt på at snakke omkring 

processen vedr. personsager og hvordan medlemmerne synes de bør 

håndteres.  

Pkt. 4  Forslag til tovholdermøder (forum) og HR medlemmer i 
bestyrelsen. 
Der er fra bestyrelsen et stort ønske om at tovholdere fra de enkelte 

projekter mødes efter behov. Der kunne 1-2 gange om året alt afhængig 

af antallet udsendelser generelt. 

Det blev besluttet af nedsættelse af en HR-gruppe udgår. 
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DP viderebringer dette til projektudvalget 

Pkt. 5  Procedure vedr. personsager. 
Det blev besluttet at jf. tidligere behandlede personsag vedr. XXX, 

udmøntes i en ekskludering af denne. 

Begrundelsen for ekskluderingen er at medlemmet ikke lever op til 

foreningens værdier. 

Der har tidligere været afholdt et forsoningsmøde, hvor begge parter 

var enige om at lægge dette bag sig, dette har dog ikke været overholdt. 

Derfor dette tiltag. 

Pkt. 6  Orientering fra projektudvalget.  
Ejnar Korsgaard Nielsen (EKN) deltog i dette punkt. 

Tanzania er der lidt kommnikationsproblemer, det ser lyst ud. 

Udsendelsen for en måned siden blev udskudt pga. valg. 

Der er to personer i Senegal lige nu. 

Der er kontakt til Global Medicine Aid (GMA), som har doneret 

ambulancer fra Falck til bl.a. Litauen. Der er et ønske fra GMA om at vi 

kan levere uddannelse til bl.a. Litauen og Albanien. 

GMA har i løbet af de første 5 år omsat for over kr. 100 mill. 

Projektudvalget er positivt indstillet over for dette. Der er også tale om 

at GMA kan bistå med udarbejdelse af ansøgninger. 

Der er kommet en henvendelse fra 10-øres fonden om at overtage 

udveksling indenfor dennes vidtægter. EKN udarbejder at oplægt til 

drøftelse i Agerskov. 

EKN forlod mødet kl. 17.16 

Pkt. 7  Orientering fra fundraisingudvalget. 
Der har været en del hængepartier. 

Der er søgt sponsorater ved flere forskellige revisionsvirksomheder 

vedr. assistance til revidering af årsrapporter. Der er endnu ikke 

kommet nogen afklaring. 

Den professionelle fundraiser, som vi havde entreret med, har ændret 

væsentligt i sit koncept, så det ikke harmonerer med vores ønsker. Der 

forsøges at finde en ny løsning. 

Der er et stort ønske om at der udarbejdes opdaterede 

projektbeskrivelser og budgetter til alle projekter. DP viderebringer 

dette til projektudvalget. 
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Pkt. 8  Orientering fra PR-udvalget. 
DP arbejder på at få lavet noget merchandise, lige nu er der pins, 

kopper og t-shirts. Der arbejdes på en løsning, så det bliver muligt at 

købe disse på hjemmesiden. 

Der er bestilt klistermærker til påsætning på biler, som forventes 

medbragt til seminaret. 

Pkt. 9  Orientering vedr. lager. 
Udgår. 

Pkt. 10  Ny mødedato. 
Der afholdes bestyrelsesmøde umiddelbart efter seminaret i Agerskov 

d. 2/11 kl. 13.00 - 15.00. 

Pkt. 11  Evt. 
Bestyrelsen ønsker at der bliver ryddet op i projekterne, således at 

uaktuelle projekter bliver markeret som inaktive på hjemmesiden, så 

der kan dannes et overblik. 

Vi har modtaget 50 t-shirts og 10 sweatshirts. Thomas Holm (TH) tager 

dem med til seminaret. 

Henrik Villsen Andersen (HVA) forlod mødet kl. 17.30. 

Mødet blev hævet kl. 17.50. 
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Lisann Hald Lauber 
Næstformand 

Afbud 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

Afbud 

 


