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Dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg.  

3. Bestyrelsens beretning.  

4. Regnskab. Herunder kontingent, jfr § 3  

5. Udvalgene rundt; Fundraise-, PR-, og Projekt-udvalget 

6. Indkomne forslag.   

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.:  

    På valg til bestyrelsen er:  Jarl Udsen, modtager genvalg 

                   Frank Thisgaard, modtager ikke genvalg 

    På valg som suppleant er: Thomas Holm, modtager genvalg 

8. Valg af bilagskontrollanter  

9. Eventuelt  
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Ad 1: Velkomst ved Jarl. Niels Erik valgt til referent. Ejnar valgt til 

dirigent. 

Ad 2: Ejnar og Niels Erik valgt. 

Ad 3: Der indledes med 1 min. stilhed til ære for vore to afdøde 

medlemmer. 

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning. Her gengivet: 

  

Det er mig en glæde, på bestyrelsens vegne og i henhold til Redder Af Verdens 

vedtægter, at få lov til at aflægge bestyrelsens beretning. Jeg vil indlede denne 

beretning der hvor man normalt slutter, nemlig med en stor tak. Tak til Jer, der er 

med til at gøre Redder Af Verden til en stærk, pulserende og aktiv humanitær 

forening. Det gælder både alle Jer, der har repræsenteret foreningen i faglig 

sammenhæng, alle Jer der har brugt Jeres fritid på at engagere jer i udvalg, 

repræsentantskab, projekter og bestyrelse, og alle Jer medlemmer, der viser Jeres 

faglige engagement eller interesse, ved at være medlemmer. Endelig en stor tak til 

Reddernes Landsklub, fordi vi igen i år, må låne lokaliteten umiddelbart før RLs 

Årsmøde. 

I år har RAV 5 års fødselsdag, og jeg kan konstatere, at vi siden 2009, blot var en lille 

håndfuld medlemmer, til nu godt 350. Aldrig har RAV været så godt repræsenteret 

som i dag, og vi har stadig store udfordringer grundet det store geografiske område. 

Sidste år så vi frem til de nye teknologiske muligheder, som it video konference jo 

kan styrke os på. Nu har vi fået muligheden for videokonference i projektudvalget, og 

håber det bliver en naturlig del af bestyrelsens kommunikationsmulighed også. Falck 

har været så venlige, at give RAV muligheden for denne form for kommunikation, 

således RAV i en betydeligere grad kan afvikle møder, uden at være ”fysisk” til stede. 

Regnskabssystemet har fået en gennemgribende overhaling, så RAV nu har et bedre 

og klarere overblik over økonomien. Kontingentet er uændret kr. 120,00 årligt, eller 

10 kr. gennem løntræk for falckansatte.  

RL og RFK København, har ydet betydelig bistand og donationer, men også 

Lundbeckfonden og Poul Due Jensens Fond (Grundfosfonden) har ydet betydelige 

engangsdonationer. Midler der er øremærkede til projekter, som de er ansøgt til. 

Viking Life-Saving Equipment har doneret RAV en ganske stor mængde fabriksnyt 

brandudrustning, noget med integreret faldsikring i nogle af sættene. En flot 

donation der har en høj værdi. Det siger sig selv, at denne donation skal bruges på et 

brandprojekt.  
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D. 5. februar sidste år, deltog RAV repræsentanterne, Michael Borg og Michael 

Schultz, et besøg ved en reception i Dansk Missionsråd – Udviklingsafdeling. (DMR-U) 

Receptionen var i anledning af, DMR-U´s overtagelse af Mellemfolkeligt Samvirke 

(MS), en 50 års fødselsdag, samt 3 nye medarbejdere i DMR-U. RAV gav en pæn kurv 

med lidt lækkert til ganen. 

RAV deltog på Danish Emergency Medicine Conference (DEMC5) i Aarhus d. 18. og 

19. april. Milling og Carsten Madsen fik den store ære at afslutte konferencen med 

deres flotte foredrag umiddelbart efter indlæget fra Læger Uden Grænser.  

D. 23 og 24. maj deltog Thomas U. Johanson, Henrik Jørgensen, Jesper Thomsen og 

Jens Cassøe i en konference i Cartagena, Sydspanien. Konferencen indeholdte 

workshops som; højderedning, vandrensning, USAR (Urban Surch And Rescue). De 

var inviteret af vores samarbejdspartner, Bomberos en Acción.  

Genbesøget i Danmark i uge 43, som RAV, Sjælland havde et omfattende program til, 

blev desværre aflyst af spaniolerne. Derfor vil der i nær fremtid forhåbentlig laves en 

ny invitation. BEA har imidlertid siden foråret, været i indsats på Filipinerne efter 

Tyfonen Yolanda. BEA deltog med sygeplejerske, brandfolk, koordinator og en læge. 

De har primært givet pleje til de berørte i samarbejde med UNICEF, og vaccinationer 

af børn. Også vandrensning blev foranstaltet, således blev der distribueret 40.000 

liter vand dagligt til borgerne. 

D. 2. juni mistede RAV et af sine aktive medlemmer, Rasmus Lübæck Christensen, 

Falck Terndrup. Han viste verden, at han ville gøre denne til et bedre sted at være på 

flere måder. Bl.a ønskede Rasmus, at i stedet for blomster og kranse, skulle penge 

doneres til en konto der skulle deles mellem Børneafdelingen på Ålborg Sygehus og 

RAV. Beløbet blev på kr. 11.000, som Rasmus´s efterladte siden forhøjede til det 

dobbelte.  

D. 7. september fik RAV igen den triste besked, at endnu et af vore aktive 

medlemmer, Michael Schultz, Falck Fredensborg, på tragisk vis døde i en trafikulykke. 

Michael blev kun 36 år gammel, og han var involveret i et foredragsteam for RAVs 

arbejde for en bedre verden i den fattige del af verdens befolkning.  

ÆRET VÆRE DERES MINDE! 

 

Senegal -D. 28. september, rejste Thomas Holst, Ejnar Nielsen og Dennis Kron 

Pedersen til Bignona i Senegal for at rekognoscere til Førstehjælpsprojekt Senegal. 

RAVs samarbejdspartner ASSEAD har skiftet navn til ADASEC, hvilket betyder noget i 
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retning af: Association pour le Developpment Socia-Economique de l´Agriculture dde 

la Sante de l´Education et de la Culture.  

Rwanda- Bestyrelsen besluttede at videreføre Ambulanceprojekt Rwanda, da 

ambulancen ikke nåede frem i 2012 grundet forskellige omstændigheder. D. 4. 

oktober, blev ambulancen, en Ford Granada, officielt overdraget formanden for LCoE 

(Little Children on Earth) af RAVs projektdeltagere, Niels Erik Milling og Morten 

Mølgaard.  

Tanzania- Frank Thisgaard, Finn Søgaard og Holger Andersen var sidst i oktober på 

rekognosceringsrejse i Arusha, Tanzania, hvor der forventes at intervenere med et 

førstehjælps og ambulanceprojekt i 2014 og 2015. 

Flere detaljer kan ses i projektbeskrivelserne og statusrapporterne på RAVs 

hjemmeside. 

Agerskov Kro og Hotel, dannede igen rammerne omkring RAVs døgnseminar. Den 3 

og 4. november, havde vi således et gennemarbejdet seminar, hvor flere inviterede 

oplægsholdere havde hver deres projektprogram til orientering. Jeg nævner Lasse 

Gustafsons workshops, med indlagt opgradering af foreningen, Rikke Søndergaards 

Honduras Projekt, Collins Woode Mensah fra Akrowa Age Life Foundation om et 

ambulanceprojekt i Ghana, samt formanden for Arushas Venner, Tanzania Merete 

Trolle. Der var mødt mange deltagere fra hele landet til intens debat og 

orienteringer, med opdatering af udvalgene og udarbejdelse af bedre 

økonomi(fremstilling). Den første aften skal nævnes besøget i krofatters vinkælder, 

hvor der var smagsoplevelser af de store vine fra den lokale vinleverandør. Flotte 

vine og flot foredrag.  

Projektudvalget har arbejdet intenst på Tanzania, Senegal og Rwanda projekterne. 

Rwanda er afsluttet, men der forventes at planlægges førstehjælpsprojekt til 

civilbefolkningen ved en senere lejlighed. Tanzania ambulanceprojektet, afventer fra 

Arushas Venner, et ”GO”, således dette også kan etableres i samarbejde med 

formand Merete Trolle fra Arushas Venner. Førstehjælpsprojekt Senegal fik afvist 

ansøgningen hos CISU i 2013, derfor revideres med rådgivning fra CISU og 

indhentning af de sidste manglende formaliteter, inden ny ansøgning sendes til CISU.  

PR udvalget arbejder ligeledes på styrkelsen af synligheden, og det omfattende 

arbejde med kommunikationen eksternt og internt. Medierne bliver godt brugt, især 

hjemmesiden og facebookgruppen er vigtige måder vi bringe info og orienteringer ud 

til medlemmerne, men vigtigst af alt, er de direkte nyhedsmails med opfordringer til 

tilmeldinger til kurser i CISU og projektdeltagelser.    
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Afslutningsvis kan jeg berette om fundraisingudvalgets fortsatte arbejde på 

indbringning af donationer, (udstyr mm.) samt midler fra fonde og virksomheder. Det 

lykkedes i 2013 at få en flot donation fra Grundfosfonden, som bringer en vis ro over 

arbejdet. Dermed ikke sagt, at arbejdet holder pause, men styrkes ved denne 

succesoplevelse. Skøn følelse berettes ved disse meget positive meldinger.  

  

Vi glæder os til at præsentere den nye bestyrelse. 

 Beretningen godkendes uden kommentarer. 

 

Ad 4: Stefan gennemgår regnskabet i hovedtræk. Regnskabet er 

kontrolleret og underskrevet af bilagskontrollanter. Regnskabet er 

opstillet som ønsket på sidste generalforsamling. 

 Regnskabet godkendes. 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontinget. Godkendt. 

 

Ad 5: Found R v/Jarl: Der er pt. 3 personer i udvalget. Der er afsendt en 

del ansøgninger. Nogle svarer ikke på anmodninger og andre svarer 

desværre negativt tilbage, men heldigvis er der også positiv respons 

bl.a. fra Poul Due Jensen Fonden der har doneret 100.000 kr 

øremærket Senegal projektet. 

Projekt v/Ejnar: Der indkommer en del projekter. Specifikt er der 

søgt folk til 3 projekter for nuværende. Der er overraskende få 

ansøgere til disse projekter. 

Projektlande: Honduras, Rwanda, Senegal, Tanzania, Benin (med 

Børnefonden), Gambia, Zambia. 

Ad 6: Ingen indkomne forslag. 

Ad.7: Valgt til bestyrelsen: Jarl og Dennis Krohn Pedersen 

 Valgt som suppleant: Thomas Holm 

Ad 8: Valgt som bilagskontrollant: Daniel Urbaniak 
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Ad 9: Under evt. takker formanden Frank for det store arbejde med en 

tale. Den er her gengivet: 

 Kære Frank 

Siden RAVs begyndelse har du været med i bestyrelsen, først som kasserer, siden 

som sekretær. Du har hele tiden været en loyal og et hårdt arbejdende 

bestyrelsesmedlem, der kun ønsker den bedste pris, den bedste aftale, den bedste 

kontrakt, det bedste samarbejde, det bedste møde, det bedste seminar, ja – jeg kan 

blive ved. Sådan var det også som kasserer, som også i starten var omfattende. Du fik 

ved RAVs fødsel, lavet den første version af foldere, siden har der været 2 versioner, 

hvor tekst ofte har været forfattet af dig. Mange af disse opgaver er naturligvis siden 

uddelegeret til PR udvalget, hvorfor du fik mere tid til alt det andet som også hører 

med til at være sekretær. Ud over din specifikke rolle i bestyrelsen, har du også haft 

en ”banegård” derhjemme i privaten. Møder blev holdt dér, både interne og 

eksterne. Ret hurtigt fik du med Falcks stationsledelse i Silkeborg, oprettet et kontor 

på stationen. Mange bestyrelsesmøder er netop blevet holdt i Silkeborg, fordi det 

mere eller mindre er centrum af Danmark. Jeg er ganske sikker på at du har brugt 

oceaner af tid på kontoret, så du ikke har taget for meget med hjem.  Det er klart, at 

med dit store engagement i RAV, så har det haft nogle omkostninger, og det er også 

derfor du har valg at trække stikket i bestyrelsen. Du kan nu være menigt medlem, 

men du har valgt at fortsætte i projektudvalget. På vegne af bestyrelsen og RAV, vil vi 

gerne sige tak for din indsats. 

Ingen andre ønskede ordet og generalforsamlingen blev afsluttet af 

dirigenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Således opfattet af referent 

Niels Erik Dalsgaard 


