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Dagsorden 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent og referent. 

Pkt. 2  Valg af to (2) personer til stemmeudvalg. 

Pkt. 3  Bestyrelsens beretning. 

Pkt. 4  Fremlæggelse af regnskab, herunder kontingentfastsættelse jf. 

vedtægter §3. 

Pkt. 5  Udvalgene rundt. 

Pkt. 6  Indkomne forslag. 

Pkt. 7  Valg af to (2) bestyrelsesmedlemmer. 

Stefan Junker Pedersen og Niels Erik Dalsgaard er på valg. 

Pkt. 8  Valg af to (2) bilagskontrollanter. 

Glen Vinge og Jens Møller Larsen er på valg. 

Pkt. 9  Evt. 
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Referat 
 
Pkt. 1.  Jarl Udsen bød velkommen. 

John Hammer blev valgt til dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Pkt. 2.  Finn Nielsen og Kim Nielsen blev valgt til stemmeudvalg uden 

modkandidater. 

Pkt. 3.  Jarl Udsen fremlagde bestyrelsens beretning (vedhæftet som bilag). 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 

Pkt. 4.  Stefan fremlagde regnskabet (vedhæftet som bilag). 

Kontingentet foreslås uændret til kr. 120,- pr. år. 

Der blev foreslået at bestyrelsen undersøger muligheden for at bruge 

MobilePay og Swipp til opkrævning af kontingenter. 

Der blev forespurgt på udestående kontingenter, Stefan redegjorde for 

opkrævningen for ansatte hos Falck Danmark A/S. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 5.  Ejnar Korsgaard Nielsen fremlagde projektudvalgets arbejde for 2014, 

beretningen er vedhæftet i sin fulde længde som bilag. 

Jarl Udsen fremlagde fundraisingudvalgets arbejde for 2014, 

beretningen er vedhæftet som bilag. 

Dennis Kron Pedersen fremlagde PR-udvalgets arbejde for 2014, 

beretningen er vedhæftet som bilag. 

Pkt. 6.  Ingen indkomne forslag. 
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Pkt. 7.  Morten Mølgaard, Stefan Junker Pedersen, Lisann Lauber og Ole Kjær 

Jørgensen ønskede at stille op til bestyrelsen. Kim Bejlegaard ønskede 

endvidere at opstille, men var ikke fremmødt og blev derfor ikke 

opstillet. 

Niels Erik Dalsgaard foreslog at der blev afholdt hemmelig afstemning, 

dette blev vedtaget. 

Afstemningsresultat: 

Nr. Navn Stemmer 

1 Stefan Junker Pedersen 14 

2 Lisann Hald Lauber 13 

3 Morten Mølgaard 1 

4 Ole Kjær Jørgensen 6 

 

Stefan Junker Pedersen og Lisann Lauber blev dermed valgt til 

bestyrelsen. 

Pkt. 8.  John Hammer og Kim Nielsen blev valgt som bilagskontrollanter. 

Pkt. 9.  Morten Mølgaard har modtaget nogle henvendelser fra medlemmer 

om at projektudvalgsformanden har taget sin kæreste med på turen til 

Zimbabwe. Han spørger om bestyrelsen har været vidne om det. 

Niels Erik Dalsgaard svarer at bestyrelsen har været vidende om dette. 

Morten Mølgaard spørger; om Mette Ladefoged kan være udsendt ift. 

hendes civile stilling som anæstesisygeplejerske. Anders Villadsen 

redegjorde for forsamlingen, at det er i tråd med vedtægterne jf. 

vedtægterne § 2 stk. 4. 

Niels Erik Dalsgaard redegjorde for forløbet vedr. udvælgelsen og den 

korte frist for at finde en ny udsendt. 

Jarl Udsen sagde et par afsluttende bemærkninger og takkede Niels 

Erik Dalsgaard for hans store arbejde i bestyrelsen. 

19 medlemmer inkl. bestyrelse var til stede. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.50. 
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Dato: 03.01.2015 

Emne: Formandens beretning 2014 

Udarbejdet af: Jarl Udsen 

Det er mig en glæde, på bestyrelsens vegne, og i henhold til RAVs vedtægter, at få lov 

til at aflægge bestyrelsens beretning. 

Først og fremmest, en stor tak skal lyde til alle Jer, der hver især, har ydet en indsats 

for RAV igennem 2014. En indsats med Jeres blotte tilstedeværelse som støttende 

medlemmer, men især også for Jer i den aktive deltagelse i de forskellige udvalg, i alle 

projekterne, og alle de forskellige arrangementer, der vedrører RAVs arbejde for 

bedre forhold for vore kolleger i 3. verdenslande. Uden Jer, så dur det ikke. Endelig vil 

jeg også give RL en stor tak for lån af lokaliteten her i Mødecenter Odense. 

Vi er blevet ældre, 1 år ældre. I skrivende stund er vi 391 medlemmer. Det betyder 

derfor, at vi desværre ikke har indfriet sidste års forventning om at nå 500 

medlemmer til nu. Det er der naturligvis nogle årsager til, uden at jeg skal komme 

med en masse undskyldninger, vil jeg blot nævne et par stykker her. 

Vi har tidligere annonceret, at vi ville udrulle en landsdækkende hvervnings 

kampagne, men dette skete ikke. Hvorfor skete det ikke? Jo, vi har i bestyrelsen 

besluttet, at der skulle ske noget drastisk med designet og opsætningen af 

hjemmesiden, vores logo, kontingentopkrævning m.v. 

Det har vist sig at omkostningerne til produktion af merchandise og tryksager bliver 

omkostningstungt med det nuværende logos detaljegrad. 

Vi har et stort ønske om at kunne strømline kontingentopkrævningen, da vi kommer 

til at stå med medlemmer der er ansat mange forskellige steder. 

Kære venner, derfor er det frivillige arbejde belastet i de konkrete udvalg, så 

hvervningskampagnen har måttet afvente det nye design til foldere, hjemmesiden 

m.m. Dette er ikke tilfredsstillende, men forståeligt, med henvisning til at 2014 har 

været meget turbulent for rigtig mange af os. Året har været fyldt med store 

udfordringer, og i forbindelse med hvervningskampagnens udskydning, var nok de 

store begivenheder vedr. ambulanceudbuddene og overenskomstfornyelse 

udslagsgivende. 

Jeg deltog i den Internationale Solidaritetskonference på 3F Konferencecenteret i 

Smålandshavet d. 26. og 27. april. Det var en meget givende konference, der bl.a. 

indeholdt foredrag fra en syerske, der var på den famøse fabrik der styrtede sammen 

om ørene på medarbejderne i Bangladesh i fjor. En meget gribende beretning, som 

tilhørende forståeligt måtte synke en ekstra gang med stående bifald. Det var også 

der, hvor jeg kunne blive bedre vidende omkring et kontinent på en nøje valgt 

workshop. Valget blev Sydamerika, hvor jeg blev forespurgt om jeg ville deltage 

permanent i ”Boliviagruppen”. Jeg takkede naturligvis ja tak. Fra denne dag har jeg 
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deltaget i International Solidaritet og Udviklings-møder vedr. Bolivia, og arbejdet for 

RAV interesser i landet.  

Vi erkender, at medlemmer i fremtiden begynder at have flere forskellige 

arbejdsgivere end vi har været vant til. Vi er startet på processen for et par år siden 

med vedtægtsændringer, men fremtiden for RAV ser i dag endnu mere komplekst ud. 

RAV har haft et tæt og meget positivt samarbejde med Reddernes Landsklub, lige 

siden stiftelsen af RAV. De nye omstruktureringer på ambulanceområdet er blevet 

vendt i årets løb. Vi må afvente den endelige struktur på området og følger 

udviklingen fortsat, og tager udfordringerne op efterhånden. 

Døgnseminaret er også under planlægning, og det er nedsat en arbejdsgruppe, som 

står for planlægningen, formen vil blive lidt anderledes end de to foregående 

seminarer, bl.a. med et specifikt tema, som bearbejdes. Seminaret afholdes d. 1/11 - 

2/11 2015 på Agerskov Kro og Hotel, og jeg håber rigtigt mange af Jer vil tage til 

Agerskov og komme med i udviklingen af RAV. 

Igennem 2014 har vi haft aktive projekter i; Senegal, Honduras, Letland, Tanzania, 

Zimbabwe og undersøgelse på projektering til Bolivia. 

I slutningen af marts 2014 blev der rapporteret udbrud af ebola-blødningsfeber i det 

vestafrikanske land Guinea. Siden har udbruddet bredt sig til nabolandene Liberia og 

Sierra Leone. Der er endvidere set tilfælde i Nigeria og ét enkelt tilfælde i Senegal, 

men disse lande er nu er erklæret ebolafrie. Der er i siden slutningen af oktober 

rapporteret om otte tilfælde i Mali, og Mali er dermed det 6. afrikanske land, der er 

ramt af dette ebolaudbrud. Denne spredning gjorde, at bestyrelsen havde oprettet 

lægefaglig sparring med Statens Serum Institut, og indledt procedure for 

projektdeltagelse. Men pga. omfattende medlemsfrafald til projekterne, anså 

bestyrelsen det desværre nødvendigt at stoppe midlertidigt for samtlige projekter i 

Afrika. Dette har siden ændret status, så projektstoppet kun omfattede ebolafri lande 

der er nabo til ebolaland. 

Og nu ser det ud til at vi kan opstarte projekterne igen. WHO har oplyst at for første 

gang er der set et fald i nye tilfælde af ebola udbrud på en uge, så det giver os en vis 

optimisme omkring vore projekter i Afrika. 

Det skal understreges at vi naturligvis følger Statens Seruminstitut anbefalinger og 

UM's rejsevejledning til enhver tid. 

Dette års bestyrelses og projektarbejde, har haft meget fokus på sikkerhed omkring 

ebolasituationen, men også haft indflydelse på MRSA 398 svineinfluenza og hvordan 

vi som projektdeltagere hjemvender fra risikoområder. 

2014 var også året, hvor bestyrelsen implementerede børne- og straffeattester for alle 

projektdeltagere, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd. På denne måde har 

RAV kunnet forholde sig til stigende krav fra samarbejdspartnere og egne holdninger 

og hensyn til RAVs værdier. 
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På trods af at RAV ikke nåede de udmeldte perspektiver, ser jeg dog tilbage på et år, 

hvor vi har opnået betydelig viden om foreningen. I forhold til hele ebolasituationen, 

har der været drøftet en del omkring følelser og holdninger, alt sammen i nødvendig 

dialog og forståelse. Det har påvirket det aktuelle arbejde i udvalgene, og skabt 

udfordringer omkring kommunikationen mellem alle parter. 

Der ligger fortsat et arbejde og venter med kommunikationen imellem parterne, 

således at allerede vedtagne procedurer der er ophængt på RAVs vedtægter og 

værdier, i fremtiden kan have en troværdig tilgang. Mit ønske er, at samtlige 

medlemmer der indfrier sine forventninger i projekterne gennem deltagelse, også 

respekterer udstukne retningslinjer. Hvis RAV anser et land som farligt at have 

projekt i, så er det naturligvis hægtet op på myndighedernes vejledninger og 

anbefalinger, samt naturligvis RAVs egne vedtægter og værdier. 

Jeg håber at RAV, lidt forsinket, opnår sidste års ønsker om fortsat medlemstilgang 

med hvervningskampagnen som nøglepunkt, men også det længe ønskede udseende 

af RAVs hjemmeside og foldere m.m. Der skal findes nye repræsentanter til 

bestyrelsen, og udvalgene har min største respekt for sit meget omfangsrige arbejde. 
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RAV

Konto Indtægter Realiseret BudgetDifference 2013
1100 Kontingent 36.280,00        45.000,00 30090,00
1150 Medlems donationer 2.200,00          2.500,00 2090,00
1200 Andre donationer, renter 41.640,00        50.000,00 133822,50
1300 Div. indtægter 16.835,00        12.000,00 20352,87

2000 Indtægt ialt 96.955,00 109.500,00 186355,37

Udgifter
2100 Møder 2.415,00          2.800,00 808,65
2150 Gebyr bank -                   0,00 250,00
2200 Tlf -                   1.000,00
2300 Kontorartiklerl -                   4.000,00 707,00
2400 Porto og transport (km) 811,00             15.000,00 171,00
2500 EDB mm 45,00               1.500,00 403,95
2550 Gaver+repræsentation 432,55             2.500,00 2020,00
2600 Rejser 36.334,00        50.000,00 51522,32
2620 Senegal 44.170,00        
2640 Tanzania -                   
2850 Tøj 1.687,50          2.000,00 2121,88
2900 Merchandise -                   0,00 2520,10
3000 Cicu kontingent 600,00             600,00 600,003010 -                   0,00
3020 Div -                   1.000,00 4000,00

4000 Udgifter ialt 86.645,05 80.400,00 65124,90

Bankbeholdning driftkonto 01.01.2014 kr. 132.597,50 Indtægtr kr. 96.955,00
Bankbeholdning driftkonto pr. 31.12.2014 kr. 142.907,45 Udgifter kr. 86.645,05

Indestående i alt drift+hensættelse pr. d.d.kr 142.907,45 Årets resultat. kr. 10.309,95

Regnskab  01. jan. - 31. dec. 2014
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Dato: 27.02.2015 

Emne: Beretning fra projektudvalg 2014 

Udarbejdet af: Ejnar Korsgaard Nielsen 

Projektudvalget er udvalget, som arbejder med at vurdere, realisere og udforme 

projekter inden for rammer og økonomien, udstedt af bestyrelsen. 

Vi er et godt og harmonisk udvalg, som arbejder utroligt godt sammen, vi kommer 

langt omkring i vores debatter, vi får lavet nogle gode projekter, til gavn for vores 

medlemmer. 

Pga. utrygheden omkring ebola, måtte vi desvrre aflyse/udsætte projekterne i Afrika, 

herunder udsendelse af eksperthjælp af læge og sygeplejerske til Senegal. 

Førstehjælpsprojektet opstartet igen i år. 

Hendigvis kunne vi gennemføre første del af Hondurasprojektet, der går ud på 

uddannelse af brandfolk, der er bygget spineboards og uddannelses trin 1 er udført 

med succes, næste hold er klar til udsendelse. 

Tanzaniaprojektet er også i gang, det drejer sig om uddannelse af ambulancefolk og 

personale på safara-ture, sidst nævnte betaler vores ophold. 

I Letland har der været forsøgt udveksling, vi har været der, men de har ikke råd til 

genvisit. 

Bestyrelsen har netop et projekt i Zimbbwe, hvor vi samarbejder med Care4People om 

uddannelse af ambulancepersonale og sygeplejersker på modtagelse, sidst nævnte 

gruppe har været et ønske over td fra bestyrelsen om inddragelse, og da en af 

rekognosceringsdeltagerne var nødt til at springe fra med kort varsel, og at det ikke 

var muligt for andre i udvalget eller bestyrelsen at springe til, blev det besluttet at min 

veninde, som er anæstesisygeplejerske deltog. Det har bl.a. allerede nu medført at der 

medsendes kuvøse og andet udstyr til et sygehus med 2 læger, der håndterer ca. 2.300 

fødsler pt. år. Egenbetalingen på denne tur har været ca. kr. 5.900,- inkl. weekend. 

Kenyaprojektet er stadig under udarbejdelse. 

Vores formand har været i Bolivia med 3F. I den forbindelse, har vi ydet et tilskud, på 

et mindre beløb, for at gøre ham det muligt at rekognoscere til et projekt. Beskrivelsen 

ventes klar i løbet af foråret. 

Udvekslingen med Spanien er pt. på standby. 

I år har vi afvist følgende projekter; Filippinerne, Mali, Nigeria og Ghana. 

Af andre tiltag kan nævnes; børne- og straffeattester, code of conduct, bestilling af 

billetter igennem Falck Travel, forbedring af information til udsendte og 

linjeansvarlige imellem projektudvalg og tovholdere. 
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Dato: 27.02.2015 

Emne: Beretning fra fundraisingudvalg 

Udarbejdet af: Jarl Udsen 

Udvalget har fået 2 nye medlemmer, Leah Skov Pedersen og Sandie Pedersen. 

De er begge kommet på Lync, som vi prøver at forene os i. Det har endnu ikke været 

muligt at samles, men vi har allerede haft dialog om teknikken at søge midler og 

effekter. 

Der er tilgået foreningen en mindre del midler, og der har ikke været lagt det 

sædvanlige arbejde heri. Det er et af målene i 2015, at efterprøve nogle store 

ansøgninger, og fortsætte søgninger på virksomheder, fonde etc. Det er kun fantasien 

der sætter grænser. Det har været muligt at få genoplivningsdukker til 

Hondurasprojektet, men også forbindsstoffer fra samarbejdspartnere. Det kunne 

sagtens være både kaffe og småkager man søger virksomheder om. 

Der er også pleje af de gamle donorer, således de har den fornødne opdatering om 

pågældende projekt, og ved hvad pengene går til. Det er vigtigt har vi erfarer, at der er 

hånd i hanke med øremærkede midler. 
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Dato: 25.02.2015 

Emne: Beretning fra PR-udvalg 2014 

Udarbejdet af: Dennis Kron Pedersen 

2014 har været præget af problemer med at skaffe frivillige, som har haft lyst til at 

give en hånd med i udvalget. Det har sat sit præg på hvor meget der er nået. 

Fra starten har der været planer om at der skulle være udarbejdet et nyt logo, 

implementering af dette, samt en helt ny hjemmeside, som var tilpasset alle 

platforme. Der er et stort ønske fra bestyrelsens side, om at vi får lavet forskelligt 

merchandise, som vi kan sælge til vores medlemmer og bruge som gaver m.v., disse 

afventer også det nye logodesign. 

Arbejdet er undervejs, men med få kræfter skrider det ikke så hurtigt fremad, som 

ønsket. 

Arbejdet i PR-udvalget fletter naturligt sammen sekretariatet, og omfatter bl.a. 

udarbejdelse af ID-kort, rejsedokumenter m.v. 

Der skal herfra lyde en kraftig opfordring til at personer, som har lyst til at give en 

hånd med, melder sig på banen til mig, det er ikke så svært, noget af det tager bare 

lidt tid. 
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