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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

Mødeinformation 
Møde nr. 2/2020 
Dato og tid: 15/2 2020 kl. 13.30 
Sted: Falck Holstebro 

Frøjkvej 2 
DK-7500  Holstebro 

Bemærk:  

Deltagere 
Jarl Udsen (JU) 
Kivan Bent Olesen (KO) 
Dennis Kron Pedersen (DP) 
Mette Camilla Lohmann (MCL) 
Julie Bræmer (JB) 
Thomas Holm (TH) 
 

Der var afbud fra TH. 
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Pkt. 1  Konstituering af bestyrelse. 

Bestyrelsen skal jf. vedtægterne konstituere sig på det førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

I bestyrelsen skal følgende poster besættes: 

• Formand 
• Næstformand 
• Kasserer 
• Sekretær 

 
Beslutning: 
JU blev valgt som formand. 

KO blev valgt som næstformand. 

MCL blev valgt som kasserer. 

DP blev valgt som sekretær. 

Pkt. 2  Forretningsorden for bestyrelse. 
Vedtagelse af forretningsorden for denne bestyrelsesperiode. 

Forretningsordenen er udsendt umiddelbart inden bestyrelsesmødet og 
gennemgåes på mødet. 

Beslutning: 
Forretningsordnen blev gennemgået og godkendt. 

Pkt. 3  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 
Referatet blev godkendt. 

Pkt. 4  Opfølgningsliste. 
Listen gennemgås og ajourføres. 

Beslutning: 
Rammeaftale udskydes til næste møde. 

Sponsor-koncept overtages af KO, som udarbejder forslag. 

Plakat til hvervekampagne udgår, da plakaten er udarbejdet og blev udleveret 
til generalforsamlingen. 

Pkt. 5  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
JU og DP orienterede omkring aktuelle svar fra fonde. 

Endvidere har Hørning Maskinfabrik doneret en fanefod til RAV. Der mangler 
endnu at komme logo på, som JU arbejder på at få sponseret. 
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KO udarbejder forslag til sponsorkoncept til virksomheder. 

JU, DP og MCL mødes d. 29/3 for at arbejde fokuseret på fundraising ved større 
fonde. Mødet afholdes enten i Viborg eller Holstebro. 

Pkt. 6  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
DP gennemgik projektet i Senegal og orienterede om den aktuelle status, der 
afventer stadig finansiering, men projektet er klar til at blive sat i gang. 

JU orienterede omkring historikken på projektet i Bolivia, som er skrinlagt. 
Der afventer en evt. afklaring om der kan blive et projekt i landet. Specifikt 
mangler der et konkret mål for selve projektet. 

DP orienterede omkring projektet i Zimbabwe, som er pauseret, da der 
mangler en afklaring af behovet for yderligere undervisning. Projektet ledes af 
Lise H. Kjeldsen, som har kontakten til Zimbabwe. 

Pkt. 7  Gennemgang af regnskab m.v. 
Til mødet foreligger den seneste opgørelse fra den eksterne kasserer, som 
gennemgås. 

Bestyrelsesoversigt til Danske Bank skal udfyldes og underskrives på mødet. 

Beslutning: 
Der er pt. 160 medlemmer, der ses en tilgang af medlemmer. 

Der står ca. 276.000,- på kontoen pr. d.d. 

Pkt. 8  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
17/4 2020 kl. 11:00 i Holstebro. 

Pkt. 9  Evt. 
Dennis orienterede omkring en donation fra Nybo Workwear på nye 
sygeplejeuniformer, som de gerne vil donere til os. Der var enighed om at 
takke ja. Vi vil så forsøge at få donationen til Senegal vha. Karambenor 
Danmark. 

KO foreslog at vi fremover sætte deadline på beslutninger, for at sikre 
momentum i bestyrelsesarbejdet, hvilket der var tilslutning til. 

Der blev besluttet at bestille en omgang plakater mere, som opsættes på 
skolerne i Esbjerg, sygeplejerskoler og andre relevante steder. Punktet tilføjes 
opfølgningslisten. 

Mødet blev hævet kl. 15:50. 
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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 
Samarbejde med fagblade om artikler 2018-04 DP 
Oplysning og plakat til skoler m.v. 2020-02 KO, JB 
Bestilling af plakater til ophægning 2020-02 DP 

 


