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Mødeart: 14. juni 2012 

Projektudvalgsmøde 4 RAV 2012 

Mødedato: 

13. juni 2012 kl. 17.00 til 20.00 

Mødested: 

Falck Skive 

 
Deltagere: 

Thomas Holm (TH) 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Niels Erik Milling (NM) 

Frank Thisgaard (FT) 

 
Afbud: 

Dan Kornum (DK) 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst.  

2. Siden sidst, gennemgang af opfølgningsliste fra sidst. 

3. Ambulanceprojekt, Senegal status. 

4. Førstehjælpsprojekt, Senegal status. 

5. Inddragelse af ansøgerne til Senegal i øvrige projekter. 

6. Fremtidig procedure ved etablering af projekter (skal kommissorium 

tilrettes?) 

7. Seminar 2013, ideer og tanker. 

8. Eventuelt. Samt aftale ny mødedato. 
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Ad 1. FT byder velkommen. Takker Milling og st. Skive for at invitere udvalget til 

Skive. Takker st. Leder ambulance for at sørge for sandwich til os. 

 

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

godkendes. Enkelte punkter videreføres på opfølgningslisten. FT informerer herefter 

om ”Genbrug til Syd” der måske bliver reduceret pga besparelser. 

 

Ad 3. NM sammenfatter indholdet i oplysningslisten, denne færdiggøres hurtigst 

muligt med code of conduct, rejsemedicin og ting at tage med. NM sender til FT som 

distribuerer. En konkret forespørgsel om selvstændig udrejse og hjemrejse og 

samtidig afholdelse af ferie, drøftes i gruppen. FT oplyser at bestyrelsens holdning er 

at man rejser som et hold under et projekt og at man derfor rejser ud og hjem 

sammen. Dette primært af sikkerhedsmæssige grunde. 

Herefter drøftes det af NM og TH fremstillede materiale til uddannelsen på 

ambulancen. Og der er enighed om at vi klargør en grovplan med plads til ”at sadle 

om” Sådan at vi kan tilpasse os de fleste situationer. Arbejdskutyme i Senegal og 

viljen til at møde op, modtage undervisning og det faktum at vi ikke præcist ved hvor 

mange vi bliver til undervisningen gør, at vi tilstræber at prioritere instruktion/øvelse 

i brugen af materiellet på bilen. Dernæst førstehjælpsuddannelsen, hvor udstyret også 

inddrages. Dette på baggrund af at indøve daglige procedurer fra starten og få gode 

”vaner”.  

Det aftales at grovplanen skal ligge færdig inden 25/6 således alle kan se hvad der 

skal ske (plan A). På baggrund af erfaringer fra Nicaragua kan der pludselig ske 

ændringer og derfor etablerer vi en mappe på lokaliteten, hvor efterfølgende hold kan 

se præcist, hvad der er gennemført af undervisning, sammen med mappen vil selve 

diasmaterialet også være.  

Endvidere aftales det at invitere hold 2+3 til en briefing når hold 1 er hjemme igen, 

her er et spænd på et par dage, hvor vi opdaterer status og bringer den røde tråd 

videre. Mødet er sat til den 13/7 på Falck i Hobro kl. 12.00. FT sender invitation ud 

snarest herefter.  

Desuden har webmaster Dennis Kron Pedersen lovet et forum klar på hjemmesiden 

inden 1. juli, hvor udveksling af information kan finde sted holdene imellem men 

også for os herhjemme for at vi kan følge med, kommentere og komme med gode og 

konstruktive råd. 

Overdragelsen af transportansvaret i Aalborg drøftes kort og der var bred enighed 

omkring at seancen forløb planmæssigt og havde stor reklameværdi for RAV og vore 

sponsorer. 

FT spørger til gennemsigtigheden af udtagelsen af mandskab til projektet og om vi 

har været gode nok – der er enighed om at såfremt vi er gode til at beskrive 

forholdene i vore medier er vi godt med. 
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Ad 4.  CK redegør for mødet med CISU (PRNGO) Nicolai Hove. Hvor CK fortalte 

om et givende møde med en ”køreplan” op til selve ansøgningen om midler til 

gennemførelsen. Ansøgningen er et digert værk som udfærdiges på nettet efter de 2 

analyser som bliver CK’s hovedopgave på den forestående tur til Senegal, hvor 

samarbejdsparteren skal undersøges nærmere mhp at få beskrevet alle de relevante 

personer, grupper og institutioner man skal samarbejde med. Endvidere skal vi bl.a  

vurdere interessenten/samarbejdspartneren i følgende pkt. 

- Involvering i projektspørgsmålet 

- Interesse/motivation og frygt. 

- Potentielle svagheder/styrker. 

 

Nicolaj foreslår praktisk at 2-3 fra hver landsby og i alt ca. 30 personer, hvorfra der 

udvælges 4-5 ildsjæle som på sigt skal være instruktører. 

Ansøgningen udfyldes snarest efter analyserne og helst inden frist den 1. september 

2012. Nicolaj indskærper at vi aldrig må love noget i modtagelandet. 

 

Ad 5.  Det store potentiale i de interesserede ansøgere drøftes i udvalget og der er 

enighed om at invitere alle ansøgere med til et projektudvalgsmøde i efteråret, i 

Odense, for at afdække interessen for at arbejde i projektudvalget og for RAV 

generelt.  

 

Ad 6.  Pkt. 6 udsættes med henblik på større overblik ved en evaluering efter 

sommerens udsendelser. Desuden vil vi ved samme lejlighed tage projektudvalgets 

kommisorium op til revision. 

  

Ad 7. FT oplyser at der er forespurgt hos en sponsor omkring dækningen af et evt. 

seminar i 2013 og at vi afventer svar. FT ønsker at vi i projektudvalget tænker over 

temaer til dette. 

 

Ad 8. Under eventuelt oplyser NM om at han har indhentet tilbud på en miniprojektor 

ved et firma og som han forsøger at få sponseret samme sted. TH har igen haft 

kontakt til vores sponsor ”Best Net” hvor han nu får needle caps (låg til at sætte på 

eks coladåser til kanyler mm.) med på turen til Senegal mhp afprøvning. 

 

Næste møde aftales til 23/8 2012 kl. 17.00 hos TH i Randers. 

 

Således opfattet, 

Frank Thisgaard 
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Opfølgningsliste: 

 

1. Materielstatus er at vi nu har afsendt ambulance med det planlagte udstyr. 

2. TH og især CK skal analysere/afklare pkt. fra CISU ved den kommende rejse 

til Senegal mhp. Førstehjælpsprojekt Senegal.  

3. Undersøge muligheden for et depot på Langvang i Randers. Videreført fra 

sidst. JU ok 

4. Lave ”tøj og ting” liste til de fremtidige ture til Senegal. Videreført fra sidst 

med deadline 25/6 NM ok 

5. Sikkerheden i området. ALLE videreføres igen. 

6. Grovplan for uddannelse ambulance, deadline 25/6 NM og TH ok (dropbox) 

7. Tilbagemelding til alle ansøgere om de udvalgte og plan FT ok 

8. Bekendtgøre på vore medier, hvem der rejser og hvornår. FT ok 

9. Undersøge muligheder for alternativ erhvervelse af ultralydsscannere. 

Videreføres til næste møde. DK 

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

11.  Liste til Karambenor, telefonnr. Osv. Videreføres med deadline 25/6. FT ok 

 


