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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

Mødeinformation 
Møde nr. 3/2020 
Dato og tid: 17/3 2020 kl. 11.00 
Sted: Videokonference 
Bemærk:  

Deltagere 
Jarl Udsen (JU) 
Kivan Bent Olesen (KO) 
Dennis Kron Pedersen (DP) 
Mette Camilla Lohmann (MCL) 
Julie Bræmer (JB) 
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  Opfølgningsliste. 
Listen gennemgås og ajourføres. 

Beslutning: 
TH havde d.d. talt med Mascot omkring køb af bukser. På næste møde bør vi 
debattere om der er behov for fast uniformering eller om det skal klares ad-
hoc ifm. udsendelser. 

Sponsor-koncept udsættes til næste møde. 

Samarbejde med FOA’s medlemsblad om artikler afventer til udsendelser. 

Pkt. 3  Gennemgang af regnskab m.v. 
Til mødet foreligger den seneste opgørelse fra den eksterne kasserer, som 
gennemgås. 

Beslutning: 
Regnskabet blev gennemgået. 

Donationen fra Ejnars begravelse blev vendt på mødet og bliver aktiveret så 
snart der er udsendelser til Zimbabwe eller Senegal. 

Der er pr. d.d. 158 medlemmer. 

Pkt. 4  Hvervekampagne. 
Uddeling af plakater, afholdelse af foredrag, m.v. 

Nedsættelse af evt. ad-hoc udvalg. 

Beslutning: 
Hvervekampagnen bliver udsat, grundet den aktuelle situation med COVID-19. 

Pkt. 5  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
KO har afventer afklaringen vedr. de aktuelle overenskomstforhandlinger før 
der arbejdes videre med finansieringen af projektet i Senegal. 

DP, JU og MCL arbejder med en ”standard-ansøgning”, som kan bruges til 
relevante fonde. 

Der er kommet en henvendelse vedr. donation af defibrilatorer. Der blev 
besluttet ikke at modtage donationen, da det vil være en stor omkostning at 
konvertere til andre sprog. Der forsøges at undersøge om Global Medical Aid 
ønsker at modtage donationen. 
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Pkt. 6  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
Det blev besluttet at der ikke udsendes kandidater til projekter i 2020, grundet 
situationen med COVID-19. Planlægning af projekter forstætter uændret, 
således at dette er klar til udsendelserne. 

JU arbejder på at sende en behovsanalyse til modtagerne i Bolivia. Bestyrelsen 
ønsker at det gøres klart at behovene skal fokusere på tilførsel af viden og ikke 
materiel. 

KO har talt med Merete Trolle vedr. hendes forespørgsel på et projekt i 
Tanzania. Der er et specifikt ønske om udarbejdelse af et projekt til 
uddannelse af ambulancepersonel. Der var endvidere ønske om donation af 2 
ambulancer, som grundet manglende mulighed for donation afvises. 

Der udarbejdes en projektbeskrivelse for projektet. KO og JB arbejder videre 
med projektet. 

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

Beslutning: 
Næste møde afholdes d. 17/6 kl. 10:00 og afholdes som videomøde. 

Pkt. 8  Evt. 
JB og MCL gav udtryk for at de var kommet godt på plads i Microsoft Teams. 

Automatiske rejsevejledninger deaktiveres indtil situationen er normaliseret, 
da antallet af opdateringer er eksploderet og relevansen er faldet. 

KO arbejder på en kampagne på sociale medier, bl.a. med videklip af 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Mødet blev hævet kl. 12:30. 
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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. 
Uniformering ved udsendelser 2020-03 TH 
Sponsor-koncept til virksomheder 2020-02 KO 
Samarbejde med FOA’s medlemsblad om artikler 2018-04 DP 

 


