Generalforsamling i Redder af Verden
Hotel Frederik d.ll Slagelse den 10 januar 2012

Dagsorden :
1.

Valg af Dirigent

2.

Valg af stemmeudvalg og Referent

3.

Formandens beretning

4.

Regnskab

5.

Udvalgene rundt: Fundraise, Pr , Projekt

6.

Indkommende forslag:
1. Justering af vedtægterne
2. Kontingent forhøjelse 20 kr.
3. Opkrævning af Kontingent over lønnen

7.

Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
 på valg er Jarl Udsen, modtager genvalg.
 Nyt RL medlem af bestyrelsen.
 på valg er Bestyrelsessuppleant Jens Humlebæk

8.

Eventuelt

Referat fra Generalforsamlingen :
Til Generalforsamlingen i Slagelse var der mødt 15 RAV medlemmer op.

1. Valg af Dirigent : Fide / RL
2. valg af Referent : Finn / Kerteminde
3. Formandens beretning fra RAV, bestod bl.a. af:
Der er i 2011 113 medlemmer af Rav og flere medlemmer ønskes, dette kan gøres ved at man som
medlem opfordrer sine kollegaer til at melde sig ind.
I Juni var der fra NGO Bomberos en Acción genbesøg i DK, det er et godt samarbejde RAV nu har
med omtalte gruppe.
Der er en ambulance opbygget og købt til en region i Senegal i Afrika, den sendes afsted omkring
Juli 2012, det er et samarbejde med Karambenor og ASSEAD via mellemfolkeligt samvirkes
årsmøder der har medvirket til aftalen.
Der har været afholdt et godt seminar på Agerskov Kro, hvor fremtiden blev diskuteret og lagt
langsigtede planer for fremtiden.
Hjemmesiden er nu tilgængelig på 3 sprog.
Per Aastrup udtræder af bestyrelsen i Rav, der blev sagt tak for godt og konstruktivt samarbejde til
Per, RAV glæder sig til at byde ny RL rep. Velkommen i bestyrelsen. Fide er den stedlige
repræsentant for RL ved generalforsamlingen. Det oplyses at RL finder en repræsentant for RL til
RAV bestyrelsen ved RL bestyrelsesmødet imorgen d. 11.01.2012.
Tusind tak til alle jer ildsjæle .
Formandens beretning blev godkendt.
Den kan læses i helhed på hjemme siden.
4. Regnskab/ Stefan

Regnskabet blev godkendt

5. Fundraise v. Jarl; Jan Jepsen, Jens Erik Kjærsgård og Jarl er i Fundraise, hvor der søges om
donationer, materiel, fonde og legater. Der er søgt bl.a. fra følgende: Danfoss, Lego, Lundbeck
o.m.a. Udvalget har en god koordinering og holder jævnligt udvalgsmøde.
Pr v. Jarl. Ansvarlig er Pamela, i udvalget er Allan Kristensen, Sanne Jørgensen, Dennis Kron
Pedersen. De har med merchandise fremstilling, t-shirts, foldere, plakater, fotografering, presse og
medie mv. Udvalget har desværre ikke nogen repræsentant med ved generalforsamlingen.
Projektudvalget v. Jarl; Jarl oplyste kort om Senegal projektet, viste på power point om projektet.
Doneret ambulance står til fri afbenyttelse ved events og arrangementer vedr. PR for RAV.
Der var kommentar fra Kaj i Fredericia om mere PR og budget for kommende projekter, RAV

skulle være mere specifikke i projekterne om sundhed og ambulancer.
Svar fra Jarl: Der er budget, der er rammeaftaler, der holdes jævnligt udvalgsmøder, der udkommer
referat, der er i øvrigt meget styr på udvalgene, men Jarl ”undskyldte” udvalgenes manglende
repræsentation ved generalforsamlingen grundet sygdom, så Jarl ikke kunne gå i detaljer.
6. Indkommende forslag til vedtægtsændring.
1. Ændringen blev i denne førstebehandling godkendt men
med ændret ordlyd, men ifølge klublovene træder
ændringen først i kraft efter godkendt andenbehandling
ved næste generalforsamling.
2. Kontingent forhøjelse på 20 kr og metode blev
godkendt.
3. Medlemskontingent kan nu trækkes over lønnen, hvis
man ved indmeldelse opgiver mandskabsnr. og lønnr.
7. Valg af bestyrelses medlem :
a. Jarl Udsen blev genvalgt uden modkandidat.
b. Per blev afløst af Henrik på RL pladsen.
c. Der var kampvalg om posten som suppleant som følger:
Carsten Madsen, Hobro
9 stemmer
Holger / st. Ejby
1 stemme
Glen Vinge, Hedehusene
1 stemme
Kaj Fredericia
4 stemmer

8. Eventuelt: Falck afholder Info møder rundt om i landet ang. Personalepuljen under
Beredskabsstyrelsen når aftalen endelig er underskrevet, der vil også komme noget i Redderen.
Aftalen skrives under den 27. januar mellem Beredskabsstyrelsen / Falck.
Jens Cassøe står for udveksling med Bomberos en Acción. Opfordring til henvendelse til ham hvis
interesse for at komme på udveksling i Spanien.
Formanden takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen 2012
Referent: Finn Lemb / Kerteminde

