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 Der var 18 personer tilstede inkl. bestyrelsen. 

Jarl Udsen bød velkommen og forestod valget af dirigent. 

Pkt. 1  Valg af dirigent. 
John Hammer blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Pkt. 2  Valg af 2 personer til stemmeudvalg. 
Claus Hemmingsen og Allan Kortmann blev enstemmigt valgt. 

Pkt. 3  Bestyrelsens beretning. 
Jarl Udsen fremlagde bestyrelsens beretning. 

Beretningen er vedlagt som bilag. 

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. 

Pkt. 4  Regnskabsaflæggelse. 
Dennis Kron Pedersen fremlagde regnskabet i Stefan Junker Pedersens fravær. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 5  Kontingentfastsættelse. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger fra kr. 120,- til kr. 150,- pr. år. 

Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

Pkt. 6  Udvalgene rundt. 
Ejnar Korsgaard Nielsen fremlagde beretning fra projektudvalget. Beretningen 
er vedlagt som bilag. 

Jarl Udsen fremlagde beretning fra fundraisingudvalget. Beretningen er 
vedlagt som bilag. 

Dennis Kron Pedersen fremlagde beretning fra PR-udvalget. Beretningen er 
vedlagt som bilag. 

Pkt. 7  Indkomne forslag. 
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Ændringerne blev udleveret 
til deltagerne. Dennis Kron Pedersen gennemgik ændringerne, som blev sat til 
afstemning. 

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 8  Valg til bestyrelse. 
Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen modtaget en fuldmagt fra 
Carsten Kastbjerg Madsen om kandidatur til bestyrelsen. 

Dennis Kron Pedersen og Carsten Kastbjerg Madsen blev valg til bestyrelsen 
uden modkandidater. 



Referat 
Generalforsamling 2/3 2015 
 

 
Side 3 af 3 
 
Redder Af Verden | Engvej 32 | DK-7700  Thisted | www.redderafverden.dk | CVR: DK35316221 

Pkt. 9  Valg af suppleant. 
Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen modtaget en fuldmagt fra 
Thomas Holm om kandidatur til bestyrelsen som suppleant. 

Thomas Holm blev genvalgt som suppleant uden modkandidater. 

Pkt. 10  Eventuelt. 
Dennis Kron Pedersen takkede Jarl Udsen for hans store indsats. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.55. 
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Dato: 02.03.2016 

Emne: Bestyrelsens beretning 

Udarbejdet af: Jarl Udsen 

Fra årets begyndelse har vi været 420 medlemmer. Der er sket et drastisk fald, som tilskrives 
især den nye ambulancekontrakt i Region Syd. Det medførte et fald på ca. 25 medlemmer. 
Dette har Stefan forsøgt at følge op på, men har været en besværlig proces, og har medført at 
bestyrelsen har besluttet at ændre kontingentopkrævning til PBS. Dette ses i lyset af, at de 
mange fremtidige medlemmer ikke vil have et Falck lønnummer, og dermed ikke kunne betale 
på den RAV fordelagtige måde over månedlig løntræk. Vi forventer hermed et mere ens 
betalingssystem. Vi erkender at vi måske risikerer at miste nogle medlemmer nu, men på sigt 
vil udviklingen med flere kompetencer komme til.  

Det er også med den nye kontingentopkrævningsmåde, at bestyrelsen har valgt at revidere 
vedtægterne betydeligt omkring mere ligeværdighed. Vedtægter, der fjerner bestyrelsens 
RL/3F repræsentant, og som stiller alle medlemmer lige vedr. stemmeret og taleret uanset 
tilhørsforhold. Vedtægterne bliver i dag sat til afstemning, og vil herefter blive opfulgt med en 
2. behandling ved en senere lejlighed. 

2015 har været et begivenhedsrigt år i RAV. På mange måder et flot program for projekterne 
ude i verden, som for nogle har været en lang og kaotisk ventetid på grund af ebola epidemien. 
Kaotisk fordi der i 2014 var problemer med at forstå foreningens basale rejseprincipper, som 
mundede ud i aflysninger af rejser, samt behandling af kommunikations adfærden. 
Bestyrelsen har sammen med projektudvalget arbejdet på at strømline denne kommunikations 
proces, og der skulle dermed ikke herske tvivl om forudsætningerne for al rejseaktivitet i RAV. 
Dette foranledigede en større indsats ved informationsmøderne, hvor mødeholderne 
informerede om de forskellige begreber og særligt foreningens værdier, som medlemmer 
naturligvis skal følge.  

I sommer har en personsag været behandlet i bestyrelsen og på et inviteret kammeratligt 
møde af formanden. Med til mødet var indvilgede bisiddere til parterne i sagen. Personsagen 
har været behandlet i bestyrelsen, og synedes at være afsluttet med en renvasket tavle, med 
tydelig henvisning til at sagen hermed var afsluttet, og der ikke efterfølgende opstår nye 
udsagn eller angreb på foreningens værdier. Dette blev desværre ikke overholdt af 
medlemmet, og derfor valgte en enig bestyrelse at ekskludere medlemmet. Sagen har trukket 
store personlige veksler på flere personer, og det er også derfor jeg vil opfordrer alle til at 
huske på; Det er frivilligt arbejde, vi får ingen løn, og vi gør det fordi vi kærer os om 
foreningens formål, og dermed holder os til de så vigtige værdier vi har i foreningen. Vi skal 
passe på hinanden, og det gør vi ikke ved at modarbejde foreningsarbejdet. 

Forberedelse til årets seminar på Agerskov har også stået på kalenderen. Ad-hoc udvalget; 
Stefan, Frank og Ejnar har brugt meget tid på at lave et godt seminar. Det var et ønske fra 
bestyrelsen, at seminaret brugtes på at trimme organisationen, frem for at udvikle nye 
projekter. Seminaret afholdtes den 1. og 2. november på Agerskov Kro og Hotel.  

Stefan har af hensyn til private årsager, overdraget hvervet som foreningens kassér til Mette 
Christensen fra Hillerød. Dermed indfører RAV nyt bogholderisystem, som bliver mere 
udspecificeret. Stefan fortsætter i bestyrelsen, og varetager andre opgaver. 

BILAG
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RAV arbejder stadig på at indføre MobilePay, som forsamlingen allerede sidste år foreslog 
bestyrelsen. Til det har vi anskaffet en smartphone, og sammen med de meget forsinkede 
foldere og oplysningskampagner, forventer vi os meget af. Det er også indtænkt, at RAV skal 
deltage med oplysningsevents ved ambulance og brandskolerne, mm. 

Længe har jeg overvejet min involvering i RAV som formand, og efter meget svær overvejelse i 
sommer, har jeg besluttet at meddele bestyrelsen og udvalgene, at jeg ikke stiller op til genvalg 
til bestyrelsen ved næste generalforsamling. Derfor har vi også været tidligt ude og meddele 
Jer medlemmer om den altid værende mulighed for at stille op som kandidater til bestyrelsen. 
Jeg fortsætter i fundraising, og dette vil jeg nu kunne gøre med styrket kraft. Jeg traf valget 
fordi jeg som tidligere har erklæret til bestyrelsen, at jeg mangler den fornødne motivation.  

Nu vi er ved fundraising, så kan jeg meddele, at vi har prøvet med en ekstern professionel 
fundraiser, og efter en umiddelbar første indtryk, syntes denne beslutning at ville kunne give 
gode resultater. Det har desværre givet denne nye samarbejdspartner så meget arbejde med at 
skabe et vilkår for deres firma, at RAV fik information om, at vi selv skulle forestå 
projektbeskrivelserne og ansøgningernes formulering. Dette skabte således ikke mindre 
arbejde for fundraisings udvalget, og efterlod os med mindst samme arbejdsbyrde. Derfor 
stoppede vi samarbejdet, og fortsætter ind til videre på de sædvanlige betingelser. Fundraising 
for en forening som RAV er meget komplekst, fordi vi har så unikke værdier og formål. Vi har 
skabt nogle gode forudsætninger, og resultaterne kommer da også i form af tilskud fra bl.a. 
medicinalvirksomheder, men også sponsorater af materiel og udstyr tilgår i stor mængde.  

 

Projektudvalget har fået tilført nye medlemmer i 2015, således har RAV kunne byde 
velkommen til Ole Kjær fra Randers, Lise Kjeldsen fra Viborg og Kim Bejlegaard fra Aalborg. 
Projektudvalget har mange gode projekter i aktuel indsats, og der er flere gode velbeskrevne 
projekter på tegnebrættet. Der i blandt findes; Bolivia, Nigeria, Congo, Kenya, Togo, samt et par 
udvekslingsprojekter i Ukraine m.fl. Samarbejdet med BEA er nede på et vågeblus, og 
projektudvalget forventer en udfasning af dette udvekslingsprojekt i Spanien. Ejnar er 
formanden, der samler alle trådene til bestyrelsen, og dermed en meget vigtige person i RAV, 
der altid har den aktuelle og historiske viden vedrørende alle RAVs projekter.  

 

PR udvalget gør RAV synligt, og det er da også tæt forbundet med sekretariatet, således 
udvalget har dette enorme potentiale. Der har i årets løb været meget pres på PR udvalget, idet 
det kun tæller 1 person. Der skal derfor ikke den store matematiker til at regne ud, at der har 
været forsinkelse på visse besluttede arbejdsområder. Derfor har bestyrelsen også her været 
tidligt ude efter medlemmer der vil hjælpe. Der blev derfor oprettet en jobbank på 
hjemmesiden, som så skulle efterlyse arbejdskraft. Situationen er endnu ikke stabil. PR har i 
årets løb indkøbt flere lækre sager til salg på hjemmesiden. Jeg vil gerne nævne vores nye 
pinns, der kan købes for 75 kr. pr. stk., samt kaffekrus til kr. 50,-. Overskuddet vil gå til 
arbejdet i RAV. 

Jeg vil på vegne af bestyrelsen og jeg selv, sige tak for et godt år i RAV, jeg vil ønske den nye 
bestyrelse god vind, og jeg håber at vi alle vil fortsætte det gode arbejde, og passe godt på 
hinanden.  

 

BILAG



Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1

Dato : 19-01-2016
Redder Af Verden

Akk. saldo

31-12-2015

Åbningstal

01-01-2016

Indtægter

  Kontingenter ............................................. 38.300,00

  Donationer fra medlemmer ................................. 19.945,00

  Donationer fra fonde ..................................... 15.000,00

  Salg af merchandise ...................................... 75,00

Indtægter i alt ............................................ 73.320,00

Salgsfremmende omkostninger

  Merchandise .............................................. 10.411,29

Salgsfremmende omkostninger i alt .......................... 10.411,29

Projekter

  Rejser ................................................... 75.672,18

  Overnatning .............................................. 2.616,00

  Depositum ................................................ -7.000,00

Projekter i alt ............................................ 85.288,18

Administrationsomkostninger

  Kontorartikler ........................................... 2.311,22

  IT ....................................................... 1.405,49

  Småanskaffelser .......................................... 1.221,44

  Tøj ...................................................... 750,00

  Porto .................................................... 342,70

  Møder .................................................... 19.638,50

  Transport ifm. møder ..................................... 4.480,92

  Medlemsskab af interesseorganisationer ................... -600,00

Administrationsomkostninger i alt .......................... 30.750,27

Resultat før renter og afskrivninger ....................... -53.129,74

Afskrivninger

Renter og gebyrer

Renteindtægter

Renteudgifter

Resultat ................................................... -53.129,74

BILAG
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Dato: 28.02.2016 

Emne: Beretning fra projektudvalget 2015 

Udarbejdet af: Ejnar Korsgaard Nielsen 

Året 2015 blev også endnu et fantastisk år for mig som deltager i et ambitiøst, målrettet og 
sammentømret udvalg, vi har i 2015 budt velkommen til 4 nye permanente medlemmer Ole 
Kjær, Lise Kjeldsen, Lisann Lauber og Kim Bejlegaard, samtidig er Niels Erik Dalsgård igen 
trukket i arbejdstøjet, så i dag er vi i alt 9 medlemmer, de sidste på holdet er Carsten Kastbjerg, 
Thomas Holm, Dennis Kron og undertegnede, vi er nu der antal som skal til for at løse 
udvalgets opgaver og de er mange, der er så stor seriøsitet omkring udvalgets arbejde, som 
eksempel var vi 11 deltagere incl vores gæster på seneste møde i Ålborg, 11 personer som 
enten havde fridag eller også brugte afspadsering på RAVs arbejde, det gør altså mig rigtig stolt 
og fortæller rigtig meget om indstillingen til at vi får hjulpet projekter i gang, til gavn for vores 
kollegaer og andre NGO’er, i lande som endnu ikke har de muligheder og den viden som er os 
beriget her i Danmark. 

I 2015 har RAV været involveret i projekter, eller er under udarbejdelse af projekter i 
Tanzania, Nigeria, Congo, Zimbabwe, Bolivia, Senegal, Honduras, Togo og Sri Lanka, vi har 
indgået et tættere og meget konstruktivt samarbejde med Falck, Hans Jensen og Diana 
Sørensen er vores bindeled til Falck. 

Vi har i 2015 haft de første medlemmer på sikkerhed kursus hos Falck Global Assistance, Niels 
Erik har aftalt at vi videreføre vores forsikringsaftale for Falck ansatte, Lisann har indvilliget i 
at være vores ”billet koordinator”, hvis konceptet holder, er det planen at alle billetter 
indkøbes centralt, Carsten Kastbjerg som har været rigtig meget inde over Falck projektet i 
Benin, er blevet vores bindeled til Børne fonden, Thomas Holm vores lager og logistik chef 
indgår i vores nye uddannelses udvalg, uddannelses udvalgets opgave er at sikre ensartet 
kvalitet i vores uddannelses planer for de enkelte lande, de har allerede afholdt første møde og 
det forventes at der som minimum er en deltager fra dette udvalg i alle vores projekter. 

Og hvad er forventningerne til RAV projektudvalget 2016, året vil formentligt blive præget af 
at vi indleder en endnu mere systematisk opbygning af vores projekter, vi vil indføre projekt 
journaler, det er blot en anden form for referat som vil gøre vores møde struktur endnu mere 
organiseret, vi vil helt sikker komme ind i et par nye lande/områder Ukraine og Sydafrika 
kunne vores oplagte emner. 

Vi har ansøgt 10 øres fonden om økonomisk bistand til nogle af vores projekter, projekter hvor 
vi for relativt få midler kan udbrede endnu flere af vores kollegaers viden, til vores venner i 
udlandet, samtidig med at vi kan være med til at de ”løftes” inden for deres områder, vi mener 
at både fonden og vi i RAV vil kunne blive rigtig stærke samarbejdspartnere, til gavn for begge 
interessenter. 

Vi håber på at Falck vil være i stand til at tildele os nogle køretøjer, som vi vil kunne donere 
videre til vores samarbejdes partnere, omvendt har vi også en forståelse for at vores 
væsentlige kvaliteter ligger i den uddannelsesmæssige del, der ligger bare noget indarbejdelse 
af ejerskab i, at vi implementere et køretøj, at vi sikre at de som bliver begunstiget med en stor 
donation som et køretøj, er i stand til at holde vognen i drift i en lang år række. 
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Til slut vil jeg og udvalget rigtig gerne rette en stor Tak til vores bestyrelse og afgående 
formand Jarl Udsen, for jeres som regel altid positive tilslutning til vores udvalgs forslag og 
ønsker. 

BILAG
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Dato: 02.03.2016 

Emne: Beretning fra fundraisingudvalget 

Udarbejdet af: Jarl Udsen 

Fundraising er igen på 1 medlem, da de 2 andre stoppede midlertidigt af private årsager. 

Vi har forsøgt etablering af samarbejde med professionelt fundraising selskab. Dette havde 
imidlertid ændret radikalt på opgavebeskrivelsen, således fundraising ikke som ventet fik den 
nødvendige mindre arbejdstid til ansøgninger, men fik samme mængde arbejde, til taxameter 
betaling.  

Der er indledt sponsor aftale med Falck. Der er doneret et antal ambulancer, som kommer 
efterhånden.  

Der blev doneret en respirator fra Thy/Mors Sygehus, som blev overdraget til Karambenor 
Danmark, hvilken har sendt eksperthjælp via Danida til Senegal for at undervise i brugen af 
maskinen.  

Mascot International har doneret en masse trøjer, meget brugt til seminar og nøglepersoner. 

ID Profiltøj har doneret meget tøj, 200 polo trøjer, samt bl.a. jakker til spidskompetencer. 

Medicinal virksomheden MEDA har doneret 5000,- 

Der er indsendt ansøgninger på større beløb til dvs. fonde.  

Det er naturligvis en meget vigtig faktor, at fundraising udvalget har en tæt dialog og sparring 
med projektudvalget og bestyrelsen. Der er naturligvis fokus på at forbedre 
projektbeskrivelser og især budgetter for projekterne er væsentlige elementer i 
ansøgningerne. 

Der er etableret revisor samarbejde til evt. påtegninger. RAVs mangeårige revisor fra Hurup er 
gået på pension. 

Jeg forventer at få mere tid til fundraising efter jeg stopper som bestyrelsesformand. 
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Dato: 02.03.2016 

Emne: Beretning fra PR-udvalg 2015 

Udarbejdet af: Dennis Kron Pedersen 

PR-udvalget består til stadighed udelukkende af 1 medlem (undertegnede). Det har været 
svært at rekruttere nye medlemmer til udvalget. Det skal dog siges at der har været tilknyttet 
enkeltpersoner til AD-hoc opgaver. 

Udvalget har stået for udviklingen af den nye hjemmeside, som er lanceret med stor 
tilfredshed. 

Der er fremstillet kaffekopper og pins med logo til salg fra hjemmesiden. Der lanceres en 
shopløsning på hjemmesiden i løbet af første halvår 2016. 

Arbejdet i udvalget bærer præg af at undertegnede også bestrider posten som sekretær i 
bestyrelsen. Arbejdsbyrden er stor, derfor kan der mangle opfølgning på visse opgaver. BILAG




