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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  Kontingentopkrævning. 
DP vil orientere om status på kontingentopkrævningen. 

Beslutning: 
Der udsendes opkrævninger via e-mail til medlemmerne ultimo august 2019, som kan 
tilmeldes betalingsservice. 

Omkostningerne til dette er ca. DKK 5.500,- pr. år ved 400 medlemmer. 

Der blev debateret om der skal ændres i kontingentet til generalforsamlingen. Der blev 
besluttet at afvente den nye opkrævningsform. 

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

Beslutning: 
Udsat, der afventes arbejdsgruppens (Jette og Dennis) udspil. 

Pkt. 4  Hvervekampagne. 
Umiddelbart efter mødet produceres en folder, som kan uddeles på Elevgames i den 
kommende weekend. 

Dennis udarbejder en plakat, som kan hænges op på stationer og modtagelser. 

Der udarbejdes opslag på Facebook og Instagram med ultra korte historier og billeder, 
hvor der opfordres til at melde sig ind og støtte den gode sag / gøre en forskel. 

Pkt. 5  Projektgennemgang. 
Vi erfarer at projektet i Togo bliver forsøgt etableret igennem en anden organisation. 
Det besluttes derfor, at vi afslutter projektet fra vores side. 

Der arbejdes stadig på en opdateret projektbeskrivelse vedr. projektet i Senegal. 

Der har været afholdt møde i Zimbabwe vedr. uddannelse af brandfolk, der var en 
opfattelse af at RAV skulle finansiere eksterne undervisere og materiel til projektet, 
hvilket blev afvist. Der blev gjort opmærksom på at vi leverer mandskab og viden, ikke 
finansiering af lokale undervisere. De kommende hold underviser på hospitalet om 
formiddagen, om eftermiddagen undervises der i brand/førstehjælp. 

Projektet evalueres efter de næste to hold har været udsendt, da det vurderes at man 
højst sandsynligt har nået det maksimale niveau for læring. Endvidere tages stigende 
priser på fly, samt nedsat interesse fra modtagehospitalet i betragtning. 

Der tages på rekognosceringsrejse til Bolivia i uge 8 og 9. Der udsendes to personer. Der 
er løbende kontakt. 
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Pkt. 6 $ Gennemgang af regnskab m.v. 
Regnskabet blev gennemgået. 

Aktuelt er der 413 medlemmer, samt DKK 208.000,- indestående på kontoen. 

Pkt. 7  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
Dennis laver en Doodle, da der er to fraværende til dette møde. 

Pkt. 8  Evt. 
Fremadrettet tilføjes et nyt punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, hvor der 
figurerer punkter til opfølgning fra tidligere møder. 

Der er kommet en anmodning fra Dorthea Nedergaard - Begravelsesforretning i 
Silkeborg. Vi har tidligere holdt et oplæg omkring RAV, som de gerne ser gentaget i 
forbindelse med et jubilæum. I forbindelse med jubilæet opfordres der til at donere til 
RAV i stedet for gaver, hvilket der er takket ja til. 

Lise orienterede omkring ændringer i ydelserne fra Falck Global Assistance, så der 
fremadrettet ikke kommer efterretninger m.v., selve rejseforsikringen er uændret. 

Mødet blev hævet kl. 21:30. 
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Opfølgningsliste 
Nedenstående liste indeholder opgaver fra det aktuelle møde, samt uafsluttede punkter fra 
tidlligere møder og videreføres til næste bestyrelsesmøde. 
 

Emne Sidste møde Ansv. 
Rammeaftale med Mascot 2018-02 TH 
Oprettelse af presse-side på hjemmesiden 2018-03 DP 
Sponsor-koncept til virksomheder 2018-03 JU, DP 
Oplæg til jubilæum 2018-04 DP, JM 
Udarbejdelse af årsregnskaber for 2016 og 2017 2018-04 JM 
Samarbejde med FOA’s medlemsblad om artikler 2018-04 DP 
Opstart af kontingentopkrævning 2018-05 DP 
Plakat til hvervekampagne 2018-05 DP 
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