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Mødeart: 14. marts 2012 

Projektudvalgsmøde 2 RAV 2012 

Mødedato: 

13. marts 2012 kl. 16.00 til 19.00 

Mødested: 

Niels Erik Milling. Baldersvej, 7800 Skive 

 
Deltagere: 

Thomas Holm (TH) 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Niels Erik Milling (NM) 

Frank Thisgaard (FT) 

 
Afbud: 

 

Dan Kornum 

Inviteret Jarl Udsen 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst.  

2. Siden sidst, status. 

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

klargøring. 

4. Parallelprojekt, hvor langt er vi? hvad mangler vi? 

5. Samarbejdsaftale med Karambenor, oplæg og RAV, vedkendelsesbrev. 

6. Turens gennemførelse – status – plan A+B opgaver. 

7. Eventuelt. Ny mødedato. 
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Ad 1. FT byder velkommen. Takker Milling for at ville lægge hus til. 

 

Ad 2. Referat og opfølgningsliste fra sidst løbes igennem. FT opdaterer gruppen med 

sidste nyt fra Senegal efter 1. valgrunde, hvor den siddende præsident kastes ud i 

anden valgrunde, Sidy mener ikke at han kan vinde da oppositionen denne gang er 

samlet om én udfordrer. Dette vurderes positivt af udvalget da en del at de seneste 

uroligheder har været p.g.a. præsidentens uvillighed til at se på løsninger. 

FT redegør også for status omkring mailen til den danske ambassade i Mali, hvor vi 

netop har fået svar der henviser til øvrige landes rejsevejledninger og til konsulatet i 

Dakar!! De har åbenbart ikke læst mailen til ende. FT og Sidy prøver på ny med en 

omformuleret forespørgsel til konsulatet. Derfor er alt endnu uafklaret mht økonomi, 

da 10 øresfonden ville se en sikkerhedsvurdering fra området inden bevilling.  

 

Ad 3. TH oplyser at materiellet stort set er samlet i Randers og afventer at 

ambulancen kommer til stationen for montering af udstyr – dette skal dog rengøres 

inden montering. FT gør opmærksom på at Ambulancen er i Aalborg nu for at 

DANIDAS værksted kan bestille reservedele og lave forbedringer på ambulancen – 

bl.a. fjernes varmeapparatet, så denne kilde til evt. utætheder er væk. Ambulancen 

skal så via Randers og fyldes op og videre til en Falck station i den vestlige del af 

region Midt for at et indslag med TV midtvest kan blive foretaget. Senere skal den 

overdrages proforma til Karambenor med mediedækning et sted i jylland – måske 

Aalborg. Udvalget aftaler herefter følgende tentative plan for ambulancen; Omkring 

9/5 hentes ambulancen til Randers for at blive oppakket, efter 14/5 hentes 

ambulancen til enten Ikast eller Skive mhp indslag til TVMidtvest omkring projektet. 

Og omkring 31/5 proforma overdragelse af ambulance på DANIDAS værksted i 

Aalborg med deltagelse af TVFyn og evt. TVNord.  

 

Ad 4.  CK og TH er tovholdere på parallelprojektet og har beskrevet 

førstehjælpsprojektet i et oplæg, som vi drøfter til bestyrelsesmøde i næste uge. CK 

oplyser det er planen at søge PRNGO om midler til gennemførelse af studietur for 3-

4 instruktører heriblandt CK som herefter vil have ansvaret for at formulere et projekt 

i detaljer til den endelige gennemførelse af et undervisningsprojekt som også skal 

indeholde en omvendt studierejse for 4 instruktøraspiranter fra området til Danmark.  

 

Ad 5.  Karambenor med Sidy Badji og RAV med FT har udarbejdet et forslag til 

samarbejde – denne vil også skulle drøftes til bestyrelsesmødet i næste uge men 

godkendes af udvalget. Vedkendelsesbrevet (dansk) er vedhæftet referatet. 
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Ad 6.  FT fremviser foreløbig program for rekognosceringen og oplyser at vi selv er 

blevet pålagt at betale for transporten og overnatningerne i Dakar. I øvrigt har FT 

været i kontakt med Borgmesteren i Pikine, mr. Pape Sagne Mbaye, der gerne vil 

holde et møde med os for at afdække mulighederne for plan B. Aftalen er indtil 

videre at vi skal maile ham ugen inden ankomst mhp at aftale mødet, som formentlig 

bliver søndag den 1.4. 

Der er udarbejdet en ”Code of conduct” i samarbejde med Sidy/Karambenor, som er 

skræddersyet til landet og området. Denne drøftes også til bestyrelsesmødet den 20.3. 

Vaccinationerne er planlagt og CK har afleveret ansøgning hos Lions I Hobro 

angående dækning af disse. NM medbringer Kamera og FT videokamera. 

  

Ad 7.  Under eventuelt spørger CK om vi har behov for merchandise til turen – fordi 

han har kontakt til en leverandør. Der er enighed i udvalget om at vi selvfølgelig skal 

have ”noget” med. Indtil videre laver CK et forslag til bestyrelsesmødet den 20.3. 

Recce-holdet har indtil videre samlet 10 fodbolde, 4 legetøjssæt, 4 krus m RAV logo, 

5 T-shirts og en plakette RAV sammen til at tage med. 

FT udleverer stor sportstaske til NM og CK, som er doneret af Sport24 Silkeborg, i 

alt 3 stk. til RAV, RAV logo er påsat. Desuden udleveres en minirygsæk til samme 

personer fra UNITAS (3 stk.) også sponseret til foreningen. Sidst udleveres en rød 

vest fra Hagløff, som RAV har købt med Logo og hjemmeside. Alt det udleverede er 

”til låns” og skal således også bruges af de kommende hold. 

 

Næste møde aftales til 24/4 kl. 1600 på Falck i Hobro. 

 

Således opfattet, 

Frank Thisgaard 
 

Opfølgningsliste: 

 

TH materielstatus, fortsættes… FT kontakter værksted med vores plan. 

LP 12 Milling udbeder os LP 12 hos materielchefen og kontakter Medtronic for 

yderligere reservedele 

TH+CK Parallelprojektet sendes til Nicolai Hove PRNGO for råd og vejledning. 

FT+Sidy brev til konsul. Revideret. 

FT til bestyrelse ang. fundraising og depot, fortsættes… 

ALLE, sikkerheden i Senegal, fortsættes…. 

Medicinkit til udsendelseshold med diverse. FT undersøger. 

Merchandise – forslag CK. 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                     N°                             /CB 
        Un Peuple-un But-une Foi 

              --------*---------                                                                  

  COMMUNE DE BIGNONA       

 

Bignona, le 12 oktobre 2011 

                                                                                                         

 

                                                                            

  LE MAIRE 
 
 
Hr. Sidy Badji 
 
Formand for foreningen Karambenor 
af Danmark 
 
 
 
 
Emne: Taksigelse 
 
 
Hr. Formand, 
 
Jeg vil hermed på egne og hele befolkningen i Bignonas vegne udtrykke min glæde over 
meddelelsen om, at Redder af Verden og Karambenor Danmark vil støtte vores hospital 
med en ambulance. 
 
Jeg takker dig oprigtigt og beder dig om at viderebringe min tak til Deres partnere i Redder 
af Verden. 
 
Vi i Bignona kommune vil sørge for, at der er en fast personalegruppe til at betjene 
ambulancen, ligesom vi forpligter os til i driftsudvalget at allokere et årligt beløb til driften af 
ambulancen.  
 
Til slut vil jeg gerne understrege, at vi hilser det kommende samarbejde velkomment, og at 
vi i den forbindelse vil gøre alt for at skabe et solidt og bæredygtigt samarbejde med 
Karambenor Danmark og Redder af Verden.  
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Med venlig hilsen 
 
Mamadou Lamine Keita 
 
Borgmester i Bignona 

 


