
MØDEREFERAT   

Mødeart: 26. November 2011 

Projektudvalgsmøde RAV 2011 

Mødedato: 

21. November 2011 kl. 16.00 til 20.00 

Mødested: 

Falck Viborg, store mødelokale. 

Deltagere: 

Nicolai Houe, gæst Projektrådgivningen. 

Sidy Badji, gæst Karambenor. 

Thomas Holm (TH) 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Dan Kornum (DK) 

Niels Erik Milling (NM) 

Frank Thisgaard (FT) 

Jarl Udsen (JU) Inviteret men afbud.  

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst, Præsentation og valg af referent.  

2. Tilretning af oplæg med gæster. 

3. Udkast til Samarbejdsaftale. 

4. Pause 

5. Udvalgsarbejde, bordet rundt gennemgang af tillæg 1-6. 

6. Opsummering, opgaver fremadrettet. 

7. Eventuelt, nyt møde. 
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Ad 1. FT byder som udvalgsformand velkommen til alle, som derefter præsenterede 

sig selv bordet rundt. Gæsterne ridses her kort op, Nicolai Houe (Tidligere 

brandmand ved Århus brandvæsen) er ansat som rådgiver i Projektrådgivningen 

(PRNGO), der har til huse i Aarhus. PRNGO er kort fortalt, en instans, der forvalter 

penge fra DANIDA til fremmende og bæredygtige projekter i ulande. Samt rådgiver 

og vejleder danske NGO’ere. Sidy Badji er formand for vores samarbejdspartner i 

KARAMBENOR som på Senegalesisk betyder hjælp til selvhjælp. Denne NGO er 

forankret i lokalsamfundet i Bignona, Senegal ved ASSEAD (senegalesisk forening 

for skole, sundhed og landbrugsudvikling). 

 

Ad 2. FT starter med at vise en diasserie for at bringe deltagerne ”på samme bane”, 

desuden kom han med et oplæg om samarbejde til samarbejdspartnerne i projekter. 

Nicolai Houe understreger at PRNGO’s rolle KUN er som eventuel donor og hjælper 

til ved gennemførelsen af projektet.  Sidy Badji orienterer om strukturen og 

samarbejdet med ASSEAD og om at Karambenor gerne hjælper med alt vedrørende 

projektet – til spørgsmålet om, hvorvidt det kræves at lave en samarbejdsaftale siger 

Nicolai Houe ”ikke for nuværende” men når der skal søges midler hos PRNGO 

kræves en kopi af en samarbejdsaftale. FT oplyser om en igangværende ansøgning 

om støtte til ambulanceprojekt Senegal ved 10 øres fonden, hvorfra vi afventer svar. 

CK fremfører et forslag til et ”parallelspor” i projektet med undervisning i 

førstehjælp til lokale. Argumentet er en bedre dækning og en mere bæredygtig 

gennemførelse af hele RAV indsatsen i området. 

Nicolai Houe informerer om at med Karambenor/ASSEAD og RAV forbindelsen og 

med de skitserede projekter vil man ved PRNGO have rigtig gode chancer for at 

hente økonomi til parallelsporet. Citat: ”I har noget konkret at komme med”. 

Derimod kan vi ikke søge støtte til selve ambulanceprojektet idet at det jo er en 

statslig institution, der skal drifte den. Endvidere tydeliggøres, at begynder man på at 

søge hos PRNGO er dette forbundet med en stor arbejdsindsats og ”tung” 

dokumentations præstering, således udtrykker han at RAV med dette projekt vil 

komme ”i en helt anden liga” end der, hvor han har indtryk af vi er nu. 

Nicolai Houe siger også at man jo samtidigt med at køre parallelsporet jo godt kan 

supervisere på ambulancesporet indimellem – dette vil jo i praksis betyde en slags 

”samdrift” af begge projekter og dermed også linke dem i lokalbefolkningens øjne. 

Sidy Badji gør udvalget opmærksom på at han allerede er i gang med at udpege 

egnede steder til lokal førstehjælpsundervisning jævnfør det oprindelige projektoplæg 

og vil nu tage kontakt til ASSEAD for at fortælle om ”parallelsporet”. CK gør 

opmærksom på erfaringer fra Nicaragua projektet gør parallelprojektet mere attraktivt 

– og der enighed bordet rundt i at vi fra nu af opdeler projektet i 2 dele, således at vi 

fortsætter med ambulancesporet som det er planlagt dog indledningsvist med færre 

udsendelseshold kva fordelene fra parallelsporet.  
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Det vil stadig betyde at på baggrund af rekognosceringsholdets erfaringer omkring 

områdets infrastruktur, sikkerhed og muligheder, iværksættes ambulanceprojektet. 

 

Ad 3.  Udkastet blev ikke drøftet indgående, kun at det skal være så simpelt som 

muligt 

 

Ad 4.  Pause, hvorefter Nicolai og Sidy takker af. 

 

Ad 5.  FT frembringer spørgsmålet ”om det er en opgave vi kan løfte?” Der er en 

lille debat omkring spørgsmålet og konklusionen er at vi gerne vil det her, det aftales 

samtidigt at CK og TH arbejder videre med parallelsporet og vi andre fortsætter på 

ambulancesporet. 

Idet CK skulle videre startede vi med gennemgang af tillæg 3+4. En ”køreplan” på at 

finde det mandskab, som kunne tænkes at deltage i projektet blev vedtaget idet der 

startes med en rekognoscering med 3 fra udvalget. CK taler varmt for at vi som 

kulturbærere kunne bringe ideen fra Danmark omkring reddere på ambulancen i 

stedet for læge og sygeplejerske som der er mangel på i sundhedscentrene. I øvrigt 

godkendes tillæg 3+4. 

NM fulgte op med tillæg 5, undervisningens indhold og uddannelsen i forbindelse 

med ambulancens start – han opfordrer til en koncentreret start med det mandskab der 

skal betjene bilen og dets udstyr, især daglige procedurer omkring batterihåndtering, 

hygiejne mv. 

FT Redegjorde for tillæg 6, som omhandler rejsemuligheder, ruter og pris. 

TH Fortalte om de seneste tiltag omkring tillæg 1, Sikkerhed. Fx at vi fra 

Netprotect® har fået doneret 4 imprægnerede myggenet, der er holdbare i op til 5 år. 

Men sikkerheden blev igen drøftet indgående og med de oplysninger vi pt. er i 

besiddelse af, er konklusionen at vi fortsat arbejder videre med projekterne. 

DK og FT gennemgår i fællesskab tillæg 2, tøj og beklædning. Som udgangspunkt 

har vi vores normale arbejdstøj uden Falck mærker, men der vises et alternativ fra et 

lokalt firma som har afgivet tilbud på ”et optimalt” tøjønske fremstillet af DK 

DK og TH tager til beredskabsstyrelsen i uge 48 med henblik på afdækning af 

yderligere muligheder.     

 

Ad 6.  Konklusion og opsummering er at vi er nået rigtig langt, et ambulanceprojekt 

er ved at blive sat i gang og et tillægsprojekt er i støbeskeen. Der er stadig langt igen 

med tanke på Nicolai Houes udmelding omkring det tunge apparat vi nu sætter i 

gang. Men der er udvist stor interesse i dette udvalg og FT roser deltagerne for deres 

store arbejde og engagement. Opgaverne fremadrettet er indskrevet i ovenstående. 
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Ad 7.  Under eventuelt orienterede FT om en donation af 4500 glas panodiler, som 

med stor sandsynlighed lander i Bignona området inden det første hold når frem. 

RAV har i samarbejde med Danish Medicine Aid, fået medicinen til Senegal efter at 

disse var tilbudt Nicaragua. Karambenor og ASSEAD varetager ansvaret ved 

uddelingen af medicinen som jo skal uddeles til lokalbefolkningen uden regning. 

Der er tale om medicin med udløbsdato i 2013 og 2015. 

 

Nyt møde blev aftalt til 26. januar 2012 kl. 16.00 hos:  

Frank Thisgaard 

Gl. Kongevej 44  

7442 Engesvang 

22462304 

frank@thisgaards.dk  

 

DK tog billeder under mødet, disse kan forespørges på 

erhvervsdykkeren@gmail.com  

 

 

Således opfattet, 

Frank Thisgaard 
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