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Møde nr.: 4/2018 

Dato og tid: 28/5 2018 kl. 12.00 

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  Fundraising. 
Opfølgning på fundraisingarbejdet. 

Beslutning: 
Årsregnskabet afventer stadig. Så snart regnskaberne er modtaget, går Jarl og Dennis i 
gang med arbejdet. 

Pkt. 3  Jubilæum. 
Redder Af Verden har d. 3/4 2019 10 års jubilæum. Bestyrelsen bør drøfte og beslutte 
om dette skal markeres. 

Beslutning: 
Der blev besluttet at vi afholder et jubilæumsseminar i 2019. 

Desuden indsamles historier (ca. 10) fra tidligere udsendte, som kan bruges i Redderen, 
til uddeling og ophænging på stationer. 

Jette og Dennis indgår i en arbejdsgruppe, som forbereder et jubilæumsseminar. 

Pkt. 4  Projektgennemgang. 
Senegal: Der er ved at blive lavet en aftale om en ny projektkoordinator, der afventes 
endelig accept. 

Der er indkommet noget udstyr til brug sammen med de tidligere afsendte respiratorer. 
Det forventes at det kan komme med første hold på det nye projekt. 

Jette og Dennis undersøger muligheden for at sende en container med udstyr afsted, 
samtid med en ekspertrejse. 

Dennis og Jette planlægger 2 udsendelser i efteråret, hvor der kan laves repetition med 
hospitalspersonalet. 

Zimbabwe: Der er kommet en forespørgsel på uddannelse af lokale brandmænd og 
skolelærere i førstehjælp. Der er en økonomisk udgift, som endnu er ukendt. 

Der arbejdes på at rejse afsted, for at afholde et dialogmøde omkring de nye områder. 
Samtidig præciseres det at der inden vor ankomst, skal være foretaget en seriøs 
forventningsafstemning. 

Repræsentanter fra 10-øres fonden forventes at rejse til Zimbabwe i juli/august, for at 
besigtige projektet. 

Udsendelserne genoptages omkring september. Lige nu pågår afklaring om der fortsat 
er interesse fra kandidater, som var planlagt før projektet blev pauseret. 

Bolivia: Budgettet er tilpasset fra 3 til 3 uger. Der er desuden fundet lidt billigere 
overnatninger. 
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Lise bistår med udarbejdelsen af projektet. Kim Bejlegaard og Ole Kjær er stadig med i 
gruppen. 

Rekognosceringsrejsen forventet at blive i uge 8-9/2019. 

Togo: Der er intet nyt fra projektet. 

Pkt. 5  Gennemgang af regnskab m.v. 
Regnskabet for 2016 og 2017 er hos revisoren til udarbejdelse af reviderede 
regnskaber. Der har været en del uafklarede spørgsmål, som der er kommet svar på. 

Der er ingen forventning om hvornår regnskabet er færdigt, men det er en klar 
forventning om at det bliver indenfor ret overskuelig tid. 

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

Beslutning: 
Næste møde afholdes d. 21/8 kl. 10:00 i Aars. 

Pkt. 7  Evt. 
Det blev besluttet at regnskaber og referater fremadrettet arkiveres hos formanden 
under sikre forhold, så oplysningerne senere kan findes frem. 

Dennis undersøger muligheden for at opstarte et samarbejde med FOA’s fagblad ift. 
reddere fra Region Syddanmark. 

Lageret i Farum er afviklet, de resterende effekter er blevet afhændet til Global Medical 
Aid. 

På Langvang er der stadig branddragter. Desuden er der indkommet en hel palle med 
engelske førstehjælpsbøger, doneret af Falck. 

Mødet blev hævet kl. 15:48. 
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