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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 

Godkendt, der er ikke kommet nogen bemærkninger. 

Pkt. 2  Ansøgning om orlov. 

Jette Møller har ansøgt bestyrelsen om orlov. Jf. vedtægterne, skal der 
indkaldes en suppleant, i dette tilfælde Thomas Holm. 

Hvis anmodningen imødekommes, skal der træffes beslutning om der skal 
foretages en ny konstituering. 

Beslutning: 

Det blev besluttet at Thomas Holm indkaldes som suppleant for Jette Møller og 
indtræder herefter som bestyrelsesmedlem. 

Thomas Holm overtager Jette Møllers post som næstformand. 

Dennis Kron Pedersen sørger for at der bliver sendt en blomst eller lign. 

Pkt. 3  Forretningsorden. 

Bestyrelsen skal have udarbejdet og vedtaget en forretningsorden. 

Beslutning: 

Forretningsordnen blev vedtaget med små kosmetiske ændringer. Således 
også underskrevet. 

Pkt. 4  Kontingentopkrævning. 

DP vil orientere om status på kontingentopkrævningen. 

Beslutning: 

Opkrævningen fungerer tilfredsstillende for sekretariat og bogholderi. 

Der er set en medlemsafgang på godt 100 medlemmer siden opkrævningen 
opstartede, hvilket var forventeligt, da der på den tidligere opkrævningsform 
har været ca. 100 medlemmer, som ikke betalte kontingent. 

Med den nye opkrævningsform har vi nu 100 % styr på hvem der betaler, samt 
mulighed for udsenselde af påmindelser og rykkere. 

Det sidste skridt, som endnu mangler er en fuldstændig integration af 
hjemmeside, opkrævning og regnskab. Opgaven er dog af en sådan karakter at 
det vil kræve en del ressourcer, både hvad angår økonomi og tid. Derfor 
besluttes det at afvente denne del til det viser sig en nødvendighed eller 
økonomisk råderum, da det forventeligt vil koste ca. DKK 15.000,-. 

Punktet tages samtidigt af opfølgningslisten. 

Pkt. 5  Jubilæum. 

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

Der har ikke været afholdt møder i arbejdsgruppen bestående af Jette Møller 
og Dennis Kron Pedersen. 

Der blev besluttet at jubilæet markeres ved redaktionel omtale og annoncering 
via sociale medier og hjemmesiden. 

Der forsøges at afholde et mini-seminar d. 25/3 - 26/3 2019. Adressen er: Lille 
Flyvholmvej 14, 7673 Harboøre. 

Ejnar Korsgaard Nielsen forespørger om der er mulighed for at RL vil donere 
et tilskud til mini-seminaret. 

Pkt. 6  Hvervekampagne. 

Gennemgang af aktuel status. 

Beslutning: 

Dennis Kron Pedersen sender forslag til plakat snarest muligt. 

Der arbejdes på at udsende vores folder sammen med bladet Redderen, der 
mangler dog endelig bekræftelse på aftalen. Samtidig forespørges der om 
artikkel fra Michael Borg kan bringes i samme udgave. 

Dennis Kron Pedersen undersøger priser på kuglepenne, som kan bruges som 
strøgave. 

Pkt. 7  Projektgennemgang. 

Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 

Projektet i Zimbabwe pauseres indtil videre, grundet urolighederne i landet og 
den generelle usikkerhed omkring den økonomiske stabilitet. 

Projektet i Senegal er endelig udarbejdet. Der mangler at blive sat navn på 
projektlederen. Der er et par kandidater, der forventes afklaring på 
situationen indenfor en måneds tid. Der sendes et hold afsted til 
rekognoscering i februar 2019. 

Projektet i Bolivia pauseres indtil der findes finansiering af rekognoscering. 

Fremadrettet skal udgifter til rejseforsikringer indbefattes i projekternes 
budgetter. 

Pkt. 8  Gennemgang af regnskab m.v. 

Orientering om aktuelt regnskab. 

Beslutning: 

Aktuel saldo er: DKK 200.995,42 pr. d.d. 

Der er for nuværende ca. 290 medlemmer. 

Så snart regnskaberne for 2016 og 2017 er færdiggjort hos revisoren, bliver 
mapper osv. arkiveret hos Jarl Udsen. 
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Fremadrettet skal vi have større fokus på at få bilag refunderet via vores egen 
kasse, selvom det er en ekstern organisation, som dækker udgiften. Årsagen er 
at vi har behov for et større overblik over de reelle udgifter. 

Pkt. 9  Ny mødedato. 

Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 

Næste møde afholdes hos Thomas Holm d. 6/12 2018 kl. 15:00. 

Pkt. 10  Evt. 

Dennis Kron Pedersen sørger for at sende en julehilsen til Mette Christensen 
og Pia Juul. 

Der blev besluttet at Dennis Kron Pedersen tegner forsikringer for netbank og 
bestyrelsesansvar hurtigst muligt. 

Der er blevet oprettet en presse-side på hjemmesiden, punktet tages af 
opfølgningslisten. 

Thomas Holm orienterede omkring situationen på lageret, der kan evt. være 
behov for at finde en ny lokation. 

Mødet blev hævet kl. 16:25. 
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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 
Sponsor-koncept til virksomheder 2018-03 JU, DP 
Oplæg til jubilæum 2018-04 DP, TH 
Udarbejdelse af årsregnskaber for 2016 og 2017 2018-04 DP 
Samarbejde med FOA’s medlemsblad om artikler 2018-04 DP, TH 
Plakat til hvervekampagne 2018-05 DP 
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Forretningsorden 
Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i Redder Af Verden, CVR-nr. DK35316221. 

1.0 Konstituering 

1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den 
ordinære generalforsamling. 

1.2 Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem, der har længst anciennitet. 

1.3 Bestyrelsen vælger en formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt sine 
medlemmer på det konstituerende møde. Valget sker med simpelt 
stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 

1.4 Bestyrelsens medlemmer honoreres ikke for det udførte arbejde. Dog 
refunderes rimelige udgifter efter bilag. 

2.0 Indkaldelse af møde 

2.1 Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde minimum fire gange om året. 
Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover holder møde, når det er 
nødvendigt, eller når det kræves af et bestyrelsesmedlem eller revisor. 

2.2 Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse 
skal ske skriftligt med mindst fjorten dages varsel. Varslet kan dog forkortes, 
hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter. 

2.3 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt 
materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på 
dagsordenen. 

2.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner: 

1. Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder 
3. Gennemgang af perioderegnskab og -budget 
4. Gennemgang af projekter og status på disse 
5. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

2.5 Sekretæren i bestyrelsen fungerer som sekretariat for bestyrelsen. 

3.0 Afholdelse af møde 

3.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden. 

3.2 Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan 
afholdes skriftligt eller elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er 
foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog 
altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse. 

3.3 Bestyrelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Beslutning må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle medlemmer 
har haft adgang til at deltage i en sags behandling. 

3.4 Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, og der er valgt en suppleant for 
bestyrelsesmedlemmet, så indtræder suppleanten i medlemmets sted, så længe 
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forfaldet varer. Et bestyrelsesmedlem kan dog i enkeltstående tilfælde givet et 
andet bestyrelsesmedlem fuldmagt i stedet for at indkalde sin suppleant, hvis 
det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes. 

3.5 Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om 
aftaler mellem organisationen og den pågældende selv eller om søgsmål mod 
den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der 
kan stride mod organisationens. Det samme gælder i forhold til aftaler mellem 
organisationen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand. 

3.6 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. 

4.0 Referat af møde 

4.1 Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af drøftelserne og 
beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der 
har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet 
har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt 
punkt på dagsordenen har været. 

4.2 Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til 
bestyrelsens medlemmer senest otte dage efter bestyrelsesmødet. 

4.3 Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er 
uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. 
Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden senest otte 
dage efter modtagelse af referatet. 

4.4 Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal 
underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i 
et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen ”læst”. 
Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

5.0 Bestyrelsens opgaver 

5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af organisationen. 

5.2 Bestyrelsens opgaver efter § 5.1 indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal 
sikre: 

1. At organisationens virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde, 
2. At organisationen til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, 

strategi og forretningsplan, 
3. At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde, 
4. At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne 

kontroller, 
5. At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om 

organisationens økonomi, 
6. At organisationens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, og 
7. At organisationens protokoller m.v. oprettes og opdateres. 

5.3 Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner: 

1. Årsbudget og -regnskab 
2. Ledelses- og organisationsforhold 
3. Målsætning, strategi og forretningsplan 
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4. Forretningsprocedurer og interne kontroller 
5. Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold 
6. Bestyrelsens sammensætning 
7. Forsikringsforhold 
8. Skattemæssige forhold 
9. Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen 

6.0 Bestyrelsens beslutningskompetence 

6.1 Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle spørgsmål, der efter 
organisationens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. 

6.2 § 6.1 indebærer, at bestyrelsen træffer beslutning om blandt andet følgende 
forhold: 

1. Godkendelse af årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller 
dækning af underskud 

2. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår 
3. Organisationens målsætning, strategi og forretningsplan 
4. Væsentlig indskrænkning eller udvidelse af organisationens aktiviteter 
5. Anlæggelse af retssag eller voldgiftssag af væsentlig betydning 

6.3 Når sager ikke uden risiko kan udsættes til et bestyrelsesmøde, kan formanden 
helt undtagelsesvis beslutte på bestyrelsens vegne. Formanden skal dog om 
muligt forinden - eventuelt telefonisk - søge godkendelse hos et flertal af 
bestyrelsen. Formanden skal i øvrigt iagttage vedtægternes § 7 om 
organisationens tegningsregel. 

6.4 På bestyrelsens førstkommende møde derefter, skal sagen forlægges til 
godkendelse. 

7.0 Tavshedspligt 

7.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i 
deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, 
som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. 

7.2 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun eller han straks tilbagelevere alt 
materiale, som hun eller han er i besiddelse af, til formanden og må ikke 
beholde kopi af materialet. 

8.0 Andre bestemmelser 

8.1 Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og 
underskrives af alle bestyrelsens medlemmer. Forretningsordenen skal særskilt 
underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter 
ikrafttrædelsesdatoen. 

  




