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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Pkt. 2  Revidering af regnskab. 
Der har fra fundraisingudvalget været et ønske om et revideret regnskab, 
udarbejdet af en statsautoriseret revisor, således at der kan ansøges større 
fonde. 

Til mødet har Carsten Kastbjerg Madsen indhentet et tilbud, som præsenteres 
for bestyrelsen. 

Beslutning: 
Der blev besluttet at acceptere tilbudet på kr. 4.500,- ekskl. moms, pr. år. 

Aftalen evalueres efter 2 år. 

Pkt. 3  Organisationsstruktur. 
Der ønskes en debat på det kommende seminar til efteråret omkring 
udvalgsstrukturen. Fra bestyrelsens side er der ønske om en strammere 
styring af de enkelte udvalg mht. afrapportering. 

Carsten Kastbjerg Madsen indsamler idéer op til seminaret og kommer med et 
oplæg inden til brug for styregruppen. 

Pkt. 4  Orientering fra kasserer. 
Det pointeres at Mette Christensen (MC) er regnskabsfører og Hanne Marie 
Trolle Thomsen (HMTT) er kasserer. 

Til næste møde søger HMTT at blive yderligere orienteret omkring økonomi, 
procedurer og status m.v. ift. økonomien. 

Pr. d.d. er der godt kr. 170.000,- indestående i likvide midler. 

Bestyrelsen ønsker en bedre likvid dækning til administrative omkostninger. 
Fremadrettet indkorporeres der en administrationssats i ansøgninger til 
fonde. HMTT og MC finder en egnet sats. 

Pkt. 5  Orientering fra projektudvalg. 
Seminaret ønskes gentaget. 

Der er kommet en henvendelse fra Frank Thisgaard vedr. et projekt i 
Tanzania. Der er meddelt at man vil være åben for projektet, hvis der 
fremlægges beskrivelse, budget og plan. 

Pkt. 6  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Dennis Kron Pedersen (DP) opfordrer Jarl Udsen til at tage kontakt til HMTT, 
for at kunne igangsætte udvidelse af udvalg. 

Pkt. 7  Orientering fra PR-udvalg. 
Intet. 
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Pkt. 8  Orientering vedr. lager. 
Der er indkommet PHTLS-bøger. 

Der opfordres til mådeholdenhed ift. indsamling af effekter, så lageret ikke 
fyldes med effekter, der ikke har relevans. Har man noget, der kunne være 
interessant, tages kontakt til Thomas Holm (TH), for nærmere afklaring. 

Pkt. 9  Ny mødedato. 
Næste møde er 7/9 2017 kl. 16.00 på Langvang i Randers. 

Pkt. 10  Evt. 
DP undersøger med JU og Ejnar Korsgaar Nielsen (EKN) mht. sponsorater fra 
tidligere seminarer. 

DP sammenkalder til styregruppemøde vedr. seminar. DP og Jette Møller (JM) 
repræsenterer bestyrelsen i denne gruppe. 

Der undersøges juridiske forhold ift. forsikringer, både ansvar og rejse. DP 
udarbejder et oplæg til næste møde. 

Mødet blev hævet kl. 17.40. 

 
  


