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Mødeart: 29. januar 2012 

Projektudvalgsmøde RAV 2012 

Mødedato: 

26. januar 2012 kl. 16.00 til 19.00 

Mødested: 

Gammel Kongevej 44 7442 Engesvang. 

Deltagere: 

Thomas Holm (TH) 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Dan Kornum (DK) 

Niels Erik Milling (NM) 

Frank Thisgaard (FT) 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst.  

2. Siden sidst, status. 

3. Ambulanceprojekt, hvor langt er vi med ambulancens oppakning og 

klargøring. 

4. Parallelprojekt, hvor langt er vi? 

5. Samarbejdsaftale med Karambenor. 

6. Strategi fremadrettet. 

7. Eventuelt. 
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Ad 1. FT byder velkommen. Alle er tilstede hvilket er meget positivt. 

 

Ad 2. TH opdaterer gruppen med sikkerhedsstatus som pt. ifølge mail fra den danske 

konsul er bekymrende. Udvalget studerede herefter årsvurdering fra Control-Risk for 

hhv Afrika og Amerika som er den samme som Konsul Jørgen Holck i Senegal har 

linket. Her konkluderer gruppen at der for nuværende ikke er belæg for at aflyse eller 

udsætte aktiviteten idet der i rapporten stadig er samme trusselsgrad i Senegal som i 

de foregående 3 år (low/medium) Sidy er også igen hørt i sagen og hans mening er 

også uændret. 

Når det så er konkluderet er det samtidigt udvalgets holdning at eventuelle 

alternativer naturligvis skal afdækkes i forbindelse med rekognosceringen. Det 

besluttes at skrive et brev (CC 10 øren) i samarbejde med Karambenor til konsulen 

med en forespørgsel om nærmere uddybning af sikkerhed og lokale forhold. I samme 

brev informeres om den støtte som 10 øresfonden bevilger med kr 40.000,- til 

rekognosceringsopgaven såfremt sikkerheden i landet er forsvarlig. 

Alternativ fundraising i forbindelse med rekognoscering drøftes også og der er stor 

vilje til at gennemføre rekognosceringen også uden støtte fra 10 øres fonden. NM 

forespørger hvor langt initiativet med en legatvejviser er.. FT undersøger. 

Vedrørende uddannelse i ambulancen, KAN instruktion og vejledning gennemføres i 

basalt omfang på 6 uger dvs med kun 3 uddannelseshold – dette er forudsat at 

parallelprojektet kommer i gang og at man fra dette projekt kan supervisere 

ambulanceprojektet. 

 

Ad 3. TH er ansvarlig og gennemgår status på materiellet som næsten er samlet 

sammen med stor hjælp fra Hans Jensen, udrykningsleder på st. Randers. TH vil sige 

til når alt er samlet! NM foreslår at ”hjemtage” LP12 fra materielafdelingen og se 

hvad der mangles så denne også er klar til den planlagte afsendelse til juli. 

FT informerer om at køretøjet skal til Aalborg én af de nærmeste dage for at blive 

efterset af et værksted med tilknytning til Karambenor med henblik på bestilling af 

sliddele og ekstra reservedele. Senere skal den overdrages proforma til Karambenor 

med mediedækning et sted i jylland – oppakningen foretager vi når den har været i 

Aalborg. 

 

Ad 4.  Carsten og Thomas er tovholdere på parallelprojektet og er i redigeringsfasen 

og der er enighed om at udsætte punktet til næste møde. 

 

Ad 5.  Karambenor er i færd med at udarbejde et udkast til samarbejdsaftale med 

RAV og vi vender tilbage når det foreligger. Af ting der ønskes inkluderet i aftalen er 

bl.a. Karambenors forpligtelse om opsyn med ambulancen, herunder at den anvendes 
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til den aftalte drift og ikke som præsidentiel back up eller lignende. Og ASSEAD 

vedkendelse af ansvar for at holde materiellet kørende og i drift. 

 

Ad 6.  Tidspunktet for en rekognoscering er blevet skubbet til foreløbig uge 14-15 

(påsken) Idet Sidy ikke havde mulighed for deltagelse før. Dette accepteres 

naturligvis og begrundes med at vi har brug for Sidys hjælp omkring præsentation af 

samarbejdspartnere og tolkning med mere. Det aftales at der er behov for ca. 10 dage 

til rekognosceringen med følgende indhold: 

 

DAKAR:  

 Lufthavn / hoteller i nærheden. 

 Konsulatet / Maerskkontoret, samtale med konsulen. 

 Særlige forhold ved ud og indrejse. 

 Samtale med sundhedspersoner med indsigt i behov på landsplan. 

 

PIKINE:   

 Alternative indsættelsesmuligheder. 

 Samtale med borgmesteren (Maersk ansat) 

 Hoteller el. lign. I nærheden af lokaliteten. 

 

ZIGUINCHOR: 

 Lufthavnen og evt. hoteller i nærheden. 

 Sygehuset i Ziguinchor, besøg og samtaler. 

 Eventuelle indkvarteringsmuligheder. 

 

BIGNONA: 

 Relevante sundhedscentre, besøg samt samtaler. 

 ASSEAD og samtaler evt. samarbejdsaftale med. 

 Indkvarteringsmuligheder i nærheden af lokalitet. (Karambenor) 

 Forventninger til projektet. 

 

Under rekognosceringen afdækkes informationer om infrastruktur, priser, vand og 

mad m.m.  

Derudover forventer rekognosceringen at indeholde en dag til kulturelle aktiviteter. 

Der skal udarbejdes en ”Code of conduct” helst i samarbejde med Sidy/Karambenor, 

som skræddersyes til landet og området. Det aftales af FT sender en ”tabel” rundt så 

udvalget kan supplere med ting til programmet. VEDHÆFTET SOM SIDSTE SIDE. 

CK spørger, hvorvidt vi også kan tilkomme 10 øresfondens diæter og forsikringer 

under rejsen når vi er tilkendt økonomi. FT undersøger ved mail til Kim Poder. 
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Ad 7.  Under eventuelt spørger DK om steder (depoter) til indsamlet materiel fra fx 

sygehuse og lignende. FT tager det med til bestyrelsesmødet om vi kan finde et 

centralt sted til opbevaring.  

 

Næste møde aftales til 13/3 kl. 1600 hos NM i Skive. 

 

 

Således opfattet, 

Frank Thisgaard 
 

 

Opfølgninsliste: 

 

TH materielstatus 

NM LP 12 status 

TH+CK Parallelprojekt skitse 

DK+FT tøj og mærker til RECCE. 

FT+Sidy brev til konsul. 

FT mail til kim poder ang. uddybn af restriktion samt diæt og forsikring. (29/1) 

FT til bestyrelse ang. fondraising og depot. 

ALLE, sikkerheden i Senegal 

Code of conduct ? 

Supplerende materiel til Senegal, herunder førstehjælpstasker og børnetøj. 
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Gode ideer og ting til rekognosceringen. 

 

Forberedelse: 

                    

DAKAR:  

 Lufthavn / hoteller i nærheden. 

 Konsulatet / Maerskkontoret, samtale med konsulen. 

 Særlige forhold ved ud og indrejse. 

 Samtale med sundhedspersoner med indsigt i behov på landsplan. 

 

PIKINE:   

 Alternative indsættelsesmuligheder. 

 Samtale med borgmesteren (Maersk ansat) 

 Hoteller el. lign. I nærheden af lokaliteten. 

 

ZIGUINCHOR: 

 Lufthavnen og evt. hoteller i nærheden. 

 Sygehuset i Ziguinchor, besøg og samtaler. 

 Eventuelle indkvarteringsmuligheder. 

 

BIGNONA: 

 Relevante sundhedscentre, besøg samt samtaler. 

 ASSEAD og samtaler evt. samarbejdsaftale med. 

 Indkvarteringsmuligheder i nærheden af lokalitet. (Karambenor) 

 Forventninger til projektet. 

 
 

DAKAR     

     

PIKINE     

     

ZIGUINCHOR     

     

BIGNONA     

     

     

KAP SKIRING     
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