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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 3/2018 

Dato og tid: 23/4 2018 kl. 13.00 

Sted: Falcks Uddannelsescenter 
Langvangen 1  
DK-8930  Randers NØ 

Bemærk:  
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 
Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Donationsstrategi. 
Den fremtidige strategi for søgning af fonde og organisationer bør gennemgås. 

Beslutning: 
Der blev ikke ændret i strategien for ansøgning af fonde og organisationer. Om der er 
interne uenighed imellem faglige organisationer er for Redder Af Verden 
uvedkommende. 

Pkt. 3  Kommunikationsværktøjer. 
Dennis vil gennemgå den aktuelle portefølje af kommunikationsværktøjer, så der kan 
ske en oprydning i kommunikationsflowet. 

Beslutning: 
Dennis gennemgik værktøjerne og fremsender vejledning. 

Pkt. 4  Pressekontakt. 
Bør vi organisatorisk skilte med at have en kontaktperson til pressehenvendelser? 

Beslutning: 
Der oprettes et punkt på hjemmesiden, hvor der henvises til formanden, alternativt 
næstformanden. 

Pkt. 5  Gennemgang af regnskab m.v. 
Udsat 

Pkt. 6  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Næste møde er allerede planlagt til d. 28/5 2018 kl. 12.00 på Langvangen. 

Pkt. 7  Evt. 
Fremtidigt bliver der udsendt fysiske julekort til samarbejdspartnere. 

Der skal udarbejdes donationsrapporter til donorer, som kan bruge det i sin egen 
markedsføring, internt og eksternt. 

Dennis og Jarl udarbejder et sponsorkoncept for virksomheder, indeholdende diplom og 
”badge” til brug i egen markedsføring. 

Der afventes svar fra Geraldine i Zimbabwe, om de er klar til at modtage et hold til 
efteråret. 

I projektet i Bolivia afventes der konkretiseringer ift. uddannelsesniveau. Der arbejdes 
endvidere med oversættelser. Projektet er konkretiseret til at fokusere på Trinidad, for 
på den måde at nedsætte rejseomkostningerne    . 
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Mødet blev hævet kl. 16:35 
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