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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 1/2018 

Dato og tid: 23/1 2018 kl. 16.30 

Sted: Falck Hobro 
Fynsvej 2 
DK-9500  Hobro 

Bemærk: Jarl Udsen deltager som gæst. 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Pkt. 2  Nedlæggelse af mandat. 
Hanne Marie Trolle Thomsens anmodning om at udtræde af bestyrelsen blev 
taget til efterretning. 

Thomas Holm indtræder dermed i bestyrelsen. 

Posten som kasserer varetages nu af Dennis Kron Pedersen frem til 
generalforsamlingen. 

Pkt. 3  Bevilling til fundraisingudvalg. 
Det blev besluttet at bestyrelsen bevilge DKK 2.000,- til abonnementsordning 
hos Fonde.dk. 

Ordningen etableres, såfremt det nye fundraisingudvalg ønsker dette, med 
opstart umiddelbart efter konstitueringen af den nye bestyrelse og 
færdiggørelse af de tidligere regnskaber hos revisionen. Ordningen evalueres 
primo 2019 af bestyrelsen. 

Pkt. 4  Forsikringer. 
Punktet udsætter til næste møde, grundet den aktuelle situation med 
pausering af udsendelser. 

Dennis undersøger til næste møde om der er krav til organisationers 
ansvarsforsikringer. 

Pkt. 5   Orientering fra kasserer. 
Regnskabet for 2017 er sendt til revision hos Kim Nielsen og John Hammer. 

Regnskabet bliver sendt til orientering for bestyrelsen inden 
generalforsamlingen. 

Pkt. 6  Generalforsamling 
Indtil videre deltager Dennis. Thomas, Jette og Carsten er ved at undersøge 
muligheden for frihed. 

Carsten udarbejder en årsberetning og fremsender denne til godkendelse hos 
bestyrelsen. 

Dennis ønsker genvalg, mens Carsten ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Der skal vælges 4 personer til bestyrelsen, samt 1 suppleant, da Thomas Holm 
ikke ønsker genvalg. 

Jarl Udsen, Lise H. Kjeldsen og Ejnar Korsgaard Nielsen ønsker at stille op til 
bestyrelsen. 

Pkt. 7  Orientering fra projektudvalg. 
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Carsten svarer Jan Larsen e-mail vedr. Togo, projektet er stadig semi-aktuelt. 

Projektet i Senegal er ikke kommet videre, pga. manglende finansiering og 
donation af ambulance fra Falck. 

Projektet i Zimbabwe er pt. pauseret pga. den politiske situation, det er uvist 
hvornår situationen er stabiliseret. Undervisningsmålet er evt. under 
forandring. 

Projektet i Bolivia afventer finansiering af rekognosceringsrejse. Der har været 
afholdt møde i gruppen, hvor der blev aftalt en deadline for afgørelse om 
rejsen gennemføres d. 31/1. 

Pkt. 8  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Jarl orienterede om at det er svært at søge om penge, grundet det manglende 
regnskab. Der kommer udelukkende små donationer i form af materiel og 
smådonationer. 

Der er indkommet en donation fra Mascot i form af tøj. 

Da Jarl stiller op til bestyrelsen, ønsker han så fremt han opnår valg at 
udtræde af fundraisingudvalget. 

Pkt. 9  Orientering fra PR-udvalg. 
Hjemmesiden har været brudt ned i en periode på ca. 3 uger, denne er 
genoprettet nu. Der arbejdes samtidig på en ny udgave. 

Pkt. 10  Orientering vedr. lager. 
Der skal ryddes op i trøjer, da der er for meget på lager, samtidig med den nye 
donation. 

Pkt. 11  Ny mødedato. 
Der blev ikke aftalt en ny mødedato, dette overlades til den nye bestyrelse. 

Pkt. 12  Evt. 
Der blev udtrykt bekymring for det generelle aktivitetsniveau og 
skrøbeligheden i driften, når finansieringen til projekterne er bundet op på 
specifikke projekter, frem for generelt til organisationen. 

 

 
  


