
MØDEREFERAT   

Mødeart: 25. april 2012 

Projektudvalgsmøde 3 RAV 2012 

Mødedato: 

24. marts 2012 kl. 16.00 til 19.30 

Mødested: 

Falck Hobro 

 
Deltagere: 

Dan Kornum (DK) 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Niels Erik Milling (NM) 

Frank Thisgaard (FT) 

 

Inviteret Jarl Udsen (JU) 

 
Afbud: 

Thomas Holm (TH) 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst.  

2. Siden sidst, status på rekognosceringsturen. 

3. Ambulanceprojekt, status. 

4. Førstehjælpsprojekt, status. 

5. Samarbejdsaftale med ASSEAD og Karambenor. 

6. Opstarten i Casamance primo juli - plan. 

7. Eventuelt. Ny mødedato. 
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Ad 1. FT byder velkommen, specielt til vores indbudte gæst, formanden. Takker 

Carsten for at invitere udvalget til Hobro. 

 

Ad 2. Referat og opfølgningsliste fra sidst løbes igennem. Referat og opfølgningsliste 

godkendes med få kommentarer. Blandt andet har der fra sidste møde været et ønske 

fra projektudvalget om et ”lager” JU byder ind med en løsning, han vil gensøge 

Langvang om et reelt depot, hvor vi kan opmagasinere vort donerede materiel. 

I starten af punktet oplyser FT om at der i nabolandet mod syd, Guinea Bissau, har 

været et militærkup og at der således ingen grund er til at slække på vores 

opmærksomhed på det sikkerhedsmæssige område. Alle opfordres til at udvise 

forsigtighed og være observante på sidste nyt i hele området. 

Status efter rekognoscering gennemgår CK, NM og FT turen i sin helhed og der er 

udarbejdet rapport som er tilgængelig på www.redderafverden.dk  Der vises billeder 

og forklares i detaljer omkring området, sikkerheden, beboelse, infrastruktur, det 

gennemførte program, opgaven, alternativer og Diolafolkets natur. DK og JU stillede 

løbende spørgsmål til rekognosceringen. Fx hvad prislejet var, osv. Recce holdet 

afslutter med en klar anbefaling om deltagelse af en ”genganger”. Argumenterne er 

mange men de væsentligste er kendskab til område, samarbejdspartnere, sikkerheden 

og sidst men ikke mindst kan se ”den røde tråd” i projektet. Fra tidligere siger vores 

erfaring os at der altid er masser af arbejde ved en opstart, derfor endnu en god grund 

til at der rejser en 3. mand med. 

 

Ad 3. FT sammenfatter plan omkring ambulanceprojektet til nu og informerer om en 

mulig fremvisning af ambulance og selve Senegalprojektet samme dag som der er 

ekstraordinær generalforsamling i Silkeborg. Endvidere er der den 31/5 overdragelse 

af køretøj og udstyr til Karambenor i Aalborg, hvor sponsorer, samarbejdspartnere og 

medlemmer er indbudt. 

Med udsendt rapport over rekognosceringen i dag, er der samtidigt på hjemmesiden 

lagt ansøgningsskema til senegalprojektet så alle medlemmer indtil 9/5 har mulighed 

for at søge om deltagelse. Hensigten med den forholdsvist hurtige svar dato er så vi 

til bestyrelsesmødet den 10/5 (efter generalforsamlingen) kan få et hurtigt overblik 

over ansøgere og beslutte hvornår info aften og samtale skal finde sted. Dette med 

baggrund i at give de udvalgte ansøgere mest mulig tid til frihedsansøgning hos 

Falck. 

  

Ad 4.  CK redegør for arbejdet med førstehjælpsprojektet og har i den forbindelse 

haft kontakt til PRNGO Nicolai Hove for at fremsende rapport fra rekognoscering og 

oplæg til førstehjælpsprojektet, hvilket Nicolai på vegne ag PRNGO udtalte stor 

entusiasme omkring. Det er planen at TH, CK og FT skal booke et møde med Nicolai 

med henblik på en køreplan. 

http://www.redderafverden.dk/
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Ad 5.  Samarbejdsaftalerne blev gennemgået og det specielle ved dette er at de jo 

blev underskrevet i Dakar Senegal på RAV vegne af næstformand CK. JU havde 

også hjemmefra underskrevet aftale mellem Karambenor og RAV. Men i Dakar blev 

så yderligere en aftale med samme historik altså underskrevet. Denne underskrift var 

vigtig for hele 3-partssamarbejdet idet ASSEAD umiddelbart efter underskrivelsen 

blev anerkendt som officiel national NGO i Senegal, ved samme lejlighed blev 

Karambenor og Redder af Verden officielle internationale NGO’ere. Der blev også 

drøftet detaljer i samarbejdet fx hvem betaler for transport, logi og tolkning. Og så 

længe RAV personale indvilger i lokal indkvartering er det gratis dette gælder også 

en del af maden. Transport deles der om ved betaling af fx brændstof. Tolken stilles 

gratis til rådighed af ASSEAD. Recce-holdet kunne under besøget erkende en smule 

uvilje hos lederen af sundhedscentret i Bignona, miseren gik på hvem der skulle 

betale for løn og mad under vores uddannelse af Redderne. Dertil har vi i RAV og 

Karambenor et brev udstedt af borgmesteren med garanti for at der stilles folk til 

rådighed og afsættes midler til driften, dette vil vi bede Karambenor om at udrede 

med lederen af sundhedscentret inden vor ankomst med ambulancen.  

 

Ad 6.  Da det allerede er fastlagt at det er formanden JU og TH der deltager og CK 

som genganger er der nu opstartet en ”hververunde” for at medlemmer der kunne 

tænke sig at deltage i projektet har mulighed for at søge. Processen er beskrevet 

ovenfor. TH er i gang med at udarbejde en plan for gennemførsel til niveauet 

førstehjælper, hvilket vi gerne skulle nå gennem de 6 ugers undervisning. 

  

Ad 7.  Under eventuelt oplyser NM om at han er i gang med at udfærdige en liste 

over ”ting og tøj” at tage med på turene til Afrika, endvidere drøftes de mest 

hensigtsmæssige ”gaver” at medbringe såsom fodbolde, T-shirts med flag, 1. 

hjælpssæt, pocketmask til Redderne og selvfølgelig myggenet. Børnetøj er også 

velkomment. 

NM vil prøve at søge Falck om lov til endnu en gang at anvende Falcks 

rejseforsikring til de kommende hold.  

NM er i gang med at forberede et powerpointshow til foredrag, som recce-holdet 

naturligvis gerne vil udbrede på bedste formåen og derfor også gerne stiller op til 

foredrag mm. 

FT og NM overleverer en stor sportstaske og lille rygsæk til JU og TH, som er 

doneret af Sport24 og Unitas i Silkeborg, endvidere udleveres tøjet fra 5.11 så de nu 

er klar til afgang. Taske og rygsæk er ”til låns” og skal således også bruges af de 

kommende hold. 
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FT opfordrer udvalget og medlemmer til at møde op til de næste aktiviteter, hvor der 

også deltager presse og TV derfor også til at møde op i RAV t-shirt eller lignende. De 

5 sæt tøj fra 5.11 skal fremvises på bedste måde. 

 

Næste møde aftales til 31/5 kl. 1200 på Falck i Aalborg. 

 

Således opfattet, 

Frank Thisgaard 
 

 

 

Opfølgningsliste: 

 

1. Materielstatus er at vi er der næsten, ambulancen hentes til Langvang 

omkring 7/5, hvor TH sørger for oppakning/rengøring af materiel, TH 

adviserer. 

2. Henvendelse til Falck om LP12 har ikke ført til donation – skal henvende os 

igen medio maj til Jan Helleberg, Materielafdelingen. FT følger op. 

3.  TH, CK og FT booker møde hos PRNGO  CK er ansvarlig. 

4.  Undersøge muligheden for et depot på Langvang i Randers. JU 

5.  Lave ”tøj og ting” liste til de fremtidige ture til Senegal. NM 

6.  Sikkerheden i området. ALLE 

7.  Sørge for et oplæg til Powerpoint show over rekognoscering. NM 

8.  Alle er medansvarlige for pæne præsentationer i pressen ved de 2 kommende 

begivenheder. 

9.  Undersøge muligheder for alternativ erhvervelse af ultralydsscannere. DK 

10.  Undersøge muligheder for 1. hjælpssæt med logo. CK 

11.  Undersøgelse om forsikringer til næste hold. NM 

12.  Hververunden, FT er ansvarlig sammen med resten af bestyrelsen. FT 

13.  Uddannelsesplan til 6 ugers undervisning. TH 

14.  Liste til Karambenor, telefonnr. Osv. FT 


