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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 2/2018 

Dato og tid: 23/3 2018 kl. 12.30 

Sted: Falck Hobro 
Fynsvej 2 
DK-9500  Hobro 

Bemærk: Thomas Holm deltog som gæst. 
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Pkt. 1  Konstituering af bestyrelse. 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

• Formand: Jarl Udsen 
• Næstformand: Jette Møllere 
• Kasserer: Lise Henneberg Kjeldsen 
• Sekretær: Dennis Kron Pedersen 

Pkt. 2  Godkendelse af referat fra generalforsamling, samt evaluering af denne. 
Der er ikke indkommet bemærkninger fra generalforsamlingen. 

Pkt. 3  Udvalgsstruktur. 
Det blev besluttet at nedlægge udvalgene. 

Fremadrettet afholdes der min. 4 bestyrelsesmøder pr. år. 

Projektudvalgets arbejde bliver framadrettet varetaget af bestyrelsen, som 
min. 2 gange årligt indkalder til projektseminar, hvor projektlederne 
indkaldes sammen med en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen. 

PR-udvalgets arbejde overgår til sekretariatet. 

Fundraisingudvalgets arbejde varetages fortsat af Jarl Udsen sammen med 
Dennis Kron Pedersen. De vil løbende supplere sig med øvrige medlemmer af 
bestyrelsen, evt. eksterne samarbejdspartnere. 

Pkt. 4  Regnskab. 
Opgørelsen er ikke blevet fremsendt, det aftales at Lise Henneberg Kjeldsen til 
næste møde aftaler med Mette Christensen vedr. fremsendelse af de månedlige 
oversigter. 

Bestyrelsesoversigt til Danske Bank blev underskrevet på mødet. 

Pkt. 5  Orientering vedr. lager. 
Thomas Holm undersøger om der kan laves en rammeaftale med Mascot eller 
lign. 

Vi er ved at ramme det maksimale antal af beklædningsgenstande. Der 
forsøges at afsætte tøjet igennem Genbrug Til Syd, Global Medical Aid eller 
Care4People. 

Pkt. 6  Ny mødedato. 
Næste møde blev aftalt d. 28. maj 2018 kl. 12:00. 

Pkt. 7  Evt. 
Donationen fra 10-øres fonden vedr. projektet i Zimbabwe er pauseret indtil 
videre. Der er fra vores side frustrationer over at aftalerne ved hospitalet 
bliver ændret med ret kort varsel. Lise har god dialog med hospitalet, som 
afventer datoer for de næste udsendelser. Planen er at der udsendes 2 hold 
inden nytår i år. 
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Fremadrettet bliver kandidater til udsendelser udvalgt ved at eventuelle 
kandidater ansøger, hvorefter der afholdes obligatoriske informationsmøder, 
med personlige samtaler. 

Projektet i Senegal afventer stadig finansiering. Thomas Holst Nielsen har 
desværre valgt at stoppe som projektleder, der bør søges efter en ny. 
Imidlertid varetages funktionen af Dennis Kron Pedersen. 

Der har tidligere været aftalt at RAV kunne aftage 2 stk. ambulancer fra Falck 
Danmark A/S. Det har dog vist sig at denne aftale ikke kunne gennemføres. 
Fremadrettet skal det undersøges om der skal søges midler til køb af brugte 
ambulancer eller om myndighederne i Senegal selv kan løfte opgaven med 
køretøjer. 

Jarl Udsen sender dato ud for generalforsamlingen i Karambenor Danmark. 

Projektet i Bolivia har ikke været rekognosceret fyldestgørende endnu. 
Projektgruppen skal fremadrettet konkretisere hvilket område der skal 
arbejdes i, således at budgettet ikke domineres af transportomkostninger. Når 
dette arbejde er færdigt, præsenteres arbejdet for bestyrelsen og der søges 
herefter finansiering mhp. rekognosering sidst i 2018. 

Til næste møde bør der tænkes på at RAV har 10 års jubilæum i 2019 og om der 
evt. skal markeres. 

Mødet blev hævet kl. 15:52. 

 

 
  


