
 

 
 
 
Redder Af Verden | Engvej 32 | DK-7700  Thisted | www.redderafverden.dk | CVR: DK35316221 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

Mødeinformation 
Møde nr. 4/2019 
Dato og tid: 17/6 2019 kl. 10.00 
Sted: Falck Viborg 

Fabrikvej 5 
DK-8800  Viborg 

Bemærk:  

Deltagere 
Jarl Udsen (JU) 
Kivan Bent Olesen (KO) 
Dennis Kron Pedersen (DP) 
Lise H. Kjeldsen (LHK) 
Ejnar Korsgaard Nielsen (EKN) 
Thomas Holm (TH) 
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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  Arbejdsopgaver i bestyrelsen. 
Gennemgang af aktuelle arbejdsopgaver i bestyrelsen, herunder 
ansvarsområder. 

Beslutning: 
Arbejdsopgaver generelt blev gennemgået til orientering for nye 
bestyrelsemedlemmer. 

DP udarbejder liste over arbejdsopgaver i bestyrelsen, samt årshjul, som 
præsenteres på næste bestyrelsesmøde. 

KO overtager generelt opdateringen af hjemmesiden fra DP, som supplerer 
efter behov. 

Pkt. 3  Opfølgningsliste. 
Listen gennemgås og ajourføres. 

Beslutning: 
TH sørger for at sende forslag til udvalg vedr. rammeaftale vedr. Mascot 

Sponsorkoncept til virksomheder er endnu ikke færdigudarbejdet. 

Der er endnu ikke kommet afklaring på medlemsblad hos FOA. 

Pkt. 4  Jubilæum. 
Opfølgning på Jubilæum, herunder seminar d. 21/10 - 23/10. 

Beslutning: 
Der arbejdes på at finde et godt sted at afholde seminaret, LHK koordinerer. 
TH og DP udsender indbydelser og udarbejder oplæg til program. 

DP kommer med forslag til oplæg til strøgaver. 

Pkt. 5  Hvervekampagne. 
Gennemgang af aktuel status. 

Beslutning: 
I forbindelse med Google Grants har vi mulighed for at bruge op til USD 
10.000,- pr. måned. KO og DP arbejder videre med strategi for optimering af 
hjemmesiden og annonceringer på Google. 

DP arbejder stadig med plakater til hvervekampagnen. 

Pkt. 6  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
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DP orienteret omkring de krævede omstruktureringer ift. Ansøgninger hos 
CISU. 

Der er afsendt to ansøgninger til almene fonde, som der snarest ventes svar 
på. 

Pkt. 7  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
KO er ved at opdatere hjemmesiden, så projekterne er opdateret. 

Situationen i Zimbabwe er umiddelbart stabil. Der mangler en afklaring på 
hvad behovene er, helt konkret. 

Senegal-projektet er stadig afventende overfor fundraising. 

Pkt. 8  Gennemgang af regnskab m.v. 
Orientering om aktuelt regnskab. 

Beslutning: 
Der arbejdes på at skifte ERP-system, da det nuværende er blevet for dyrt. DP 
arbejder videre på det. 

Aktuelt regnskab er rundsendt til orientering for bestyrelsen. 

Pkt. 9  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
Næste møde afholdes d. 5/8 2019 kl. 10:00 i Viborg. 

Pkt. 10  Evt. 
De enkelte projektledere forsøger at få nogle historier fra de lande vi har eller 
har haft aktiviteter i, som kan bringes i nyhedsbreve, således at frekvensen på 
disse hæves. 

Punktet med opfølgningslisten flyttes fremadrettet til sidste punkt før punktet 
evt., da mange af punktene berøres under selve mødet. 

TH forlod mødet kl. 15.00, KO forlod mødet kl 15.26. 

Mødet blev hævet kl. 15.45. 
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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 
Samarbejde med FOA’s medlemsblad om artikler 2018-04 DP 
Plakat til hvervekampagne 2018-05 DP 
Udarbejdelse af liste med arbejdsopgaver i bestyrelse, samt 
årshjul til denne 

2019-04 DP 

 




