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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Pkt. 2  Seminar. 
Dennis og Jette har afholdt møde vedr. det kommende seminar. Der er truffet beslutning 

om at seminaret afholdes i foråret 2018, samtidig med generalforsamlingen. Iflg. 

vedtægterne er der ikke noget krav om hvilken dato generalforsamlingen skal afholdes. 

Forslag til dato er d. 4/3 - 5/3 2018, afholdes på Sjælland, alternativt Agerskov Kro. 

Forslag til emner: 

• Udvikling af organisation som NGO 
• Fundraising 
• Oplæg fra andre lande 
• Oplæg fra interesseorganisationer 

Dennis og Jette søger 3F om midler til afholdelse. 

Pkt. 3  Forsikringer. 
Udsat. 

Pkt. 4  Orientering fra kasserer. 
Til næste møde præsenteres anbefalinger fra revisionsrapporten. 

Hanne, Mette og Carsten undersøger i samråd med den eksterne revisor, hvordan den 

fremtidige regsnakspraksis bør være. Bl.a. set i forhold til vedtægter. 

Pkt. 5  Orientering fra projektudvalg. 
Projektet i Togo er på vej ind igen, nærmere information tilgår på et senere møde. 

Zimbabwe er godt i gang, der er aktuelt et hold afsted nu. Der har været mindre 

problemer, men kun hvad der kan forventes i Afrika. Fremadrettet er der aftalt at betale 

direkte til hospitalet, dette giver også en større gennemsigtighed. 

Pkt. 6  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Udsat. 

Pkt. 7  Orientering fra PR-udvalg. 
Intet nyt. 

Der skal findes en god pris på indkøb af svedtransporterende polo-shirts til udsendte. 

Dennis arbejder på en ny version af hjemmesiden. 

Pkt. 8  Orientering vedr. lager. 
Der er godt flow i udsendelse af udstyr, der er dog ikke behov for yderligere udstyr. 

Pkt. 9  Ny mødedato. 
Næste møde afholdes d. 6/11 2017 kl. 11.00 på Langvang. 
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Pkt. 10  Evt. 
Der er kommet en henvendelse fra 3F ungdom vedr. arbejde i udlandet. Der kommer en 

indbydelse senere. 

Der er kommet en henvendelse fra et hold redderelever vedr. assistance ifm. deres 

studietur i 2018 til Ghana. Henvendelsen er videresendt til rette vedkommende, som 

har overtaget projektet der. 

Mødet blet hævet kl. 16.35. 
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