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Mødeart: 23/10-2012 

Projektudvalgsmøde  RAV 2012 

Mødedato: 

23/10-2012 

Mødested: 

Falck Skive 

 
Deltagere: 

Thomas Holm (TH) 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Frank Thisgaard (FT) 

Dan Kornum (DK) 

Jens Cassøe (JC) 

Sidy Badji (S) 

 
Inviteret:  

Jens Cassøe (JC) 

Sidy (S) 
 

Afbud: 

Niels Erik Milling (NM) 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst.  

2. Siden sidst, gennemgang af opfølgningsliste fra sidst 

3. Engagementet generelt. V Frank 

4. Projekt Spanien, status v Jens Cassøe 

5. Div. Projekter? Status v Frank 

6. Inddragelse af ansøgerne til Senegal i øvrige projekter. 

7. Førstehjælpsprojekt, Senegal status. V Carsten 

8. Ambulanceprojekt, Senegal status efter evaluering 18/10, Alle 

9. Eventuelt. Aftale ny projektmødedatoer 
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Ad 1. FT. byder specielt velkommen til Sidy og Jens Cassøe. Takker station Skive for 

lån af lokaler til udvalgs møde. Vi vælger at springe lidt i dagsordnen af hensyn til 

Sidy, men den vil i dette referat komme kronologisk. 

 

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

godkendes med følgende kommentar. Det er nu lykkes TH og JU at få et lille 

lager/depot til de indsamlede effekter som nu kan samles på et sted bag lås og her vil 

TH forsøge at holde orden samt overblik.  

 

I den henseende vil gerne opfordret alle medlemmerne til at indsamle alt som er 

muligt og især medlemmerne på sjælland til af samle deres eengangs halskraver ind 

efter brug hvis dette er muligt  

 

Ad 3. FT. roser endnu engang alle for det store engagement og foreslår at JC bliver 

medlem af projektudvalget for at få lidt mere bredde på hvilket bliver godkendt af de 

fremmødte TH, CK, FT og DK.  

Det bliver besluttet at vi skal forsøge at finde 4 årlige datoer for projektudvalgsmøde 

så flest mulige har mulighed for at deltage og planlægge sig til fremmøde. 

Forslag: 7/1, 8/4, 19/8 og 28/11….. 

 

Alle i projektudvalget skulle nu gerne være tilmeldt nyhedsbrevet og kunne logge sig 

ind på debatsiden! Hvor også datoerne for fremtidige møder i projektudvalget er at 

finde. 

 

Der er enighed om at der skal laves struktur i forhold til de henvendelser som 

kommer til RAV ang. hjælp og støtte. Her foreslås det at det skal være bestyrelsen 

som forsøger at holde styr på ansøgningerne om hjælp fra RAV, så der ikke sker 

misforståelser eller ”dobbelt jobbes” som kan ende med at vi bliver betragtet 

useriøse. Dette medbringes til bestyrelsesmøde. 

 

Det store potentiale i medlemmerne skal udnyttes og i den forbindelse skal vi ha mere 

fokus på at få styr på medlemmernes kompetencer osv. i en database evt. på vor 

forum, dette medbringes til bestyrelsesmøde. 
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Mht. de ansøgninger der sendes ud til fonde, firmaer osv. vil det være en stor fordel at 

der laves en drejebog for fremtiden. Der skal ligges stor vægt på at vi blive endnu 

bedre til at skrive ansøgninger og dette med stor hjælp fra projektrådgivning og evt. 

Kursus for nogle medlemmer. Dette bringes også til næste bestyrelsesmøde. 

 

Det blev slået fast at der under enhver udsendelse af RAVs medlemmer altid er en 

koordinator/ansvarlig der står til rådighed her i DK hvis der bliver behov for akut 

hjælp til de udsendte, altså en slags vagtordning. 

 

Ad 4. JC beretter om en særdeles fremragende tur til Spanien og om at de blev mødt 

yderst professionelt af de spanske kollegaer. Rapport om turen er dog ikke helt klar, 

men er på trapperne. 

  

Ad 5. Der har været oversvømmelse i Senegal og der er lykkes at få to pumper fra 

Vejle sygehus samt slanger fra Falck Struer hvilket vi takker mange gange for. 

Ligeledes er de sidste reservedele ved at blive afsendt til ambulancen. 

 

Rwanda har ansøgt om hjælp til afsendelse af en ambulance i samarbejde med Den 

Luthersk missionske Forening LcoE (NGO) og Mellemfolkeligt Samvirke. Her er der 

blevet samlet 79.000 kr. til forsendelse af en Ford Granada ”pensioneret rustvogn” 

ombygget til ambulance med blå blink og Ferno båre som er blevet fyldt op med alt 

lige fra forbindinger til blandemaskine. Bilen er allerede afsendt fra DK og forventes 

at ankomme til hovedstaden Kigali omkring 1. Dec. 

 

Ad 6. Det er tidligere blevet besluttet at inddrage ansøgerne fra projekt Ambulance 

Senegal I et projektudvalgsmøde til efteråret, dette forsøges stadigt gennemført. FT 

oplyser at ud af de 30 oprindelige ansøgninger har 16 været udsendt til Senegal 9, 

Rwanda 3, Nicaragua 2 og 2 til Spanien)– yderligere 6 er blevet spurgt og har takket 

nej af arbejdshensyn eller øvrige årsager. Summa summarum er at knapt 70 % af 

Senegal-ansøgerne har været tilbudt rejser i løbet af året 2012. 

  

Ad 7. CK fortæller fra evalueringsmødet fra Ambulanceprojektet i Senegal d.18/10-

2012 at alle som har været i Senegal har haft en stor oplevelse og en utrolig lærerig 

tur. Ud fra en kommende database vil det være muligt at finde de rigtige folk til de 

rigtigt opgaver. Her tænkes naturligvis på at målet er at oplære de lokale til at 

uddanne og vedligeholde de kundskaber og ambulancemæssige lærdom vi kommer 

med. Altså lidt som vi kender det fra DK nemlig førstehjælpsinstruktørmodellen. 

 

Ad 8. Sidy syntes at hele projektet har været rigtig godt, lærerigt men også svært. Det 

har været svært at få alle ender til at nå sammen og Sidy undskylder overfor evt. 
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mangler, misforståelser eller ting som ikke er blevet forklaret hvis sådanne er opstået. 

Afsendelsen af ambulancen skulle oprindeligt have været d.23/6-2012 men blev 

forsinket og kom først af sted fredag d.29/6. Forsinkelsen har være en stor stress 

faktor og det har bla. strandet på manglende toldpapirer. Det har været meget kaos 

mht. papirerne da ambulancen i Senegal er statsejet. Onsdag d.4/7 var det formelle i 

orden og lørdag d.7/7 var vores ambulance endelig fremme med rundt regnet 14 

dages forsinkelse. Sidy bebrejder ikke RAV, men siger derimod med stor respekt 

Tak. Han kan berette at ambulancen kører som den skal og at der er stor brug for den, 

men at der ligger en opgave i at holde de lokale til ilden. Der er pt. ikke afholdt nogen 

øvelser og det kræver til stadighed at de lokale får nogle aha oplevelser for at kunne 

lære dem at bruge og kun holde projektet samt strukturen vedlige. 

Sidy er utrolig glad for vores samarbejde og vil gerne fortsætte med dette. 

FT efterlyser og spørger til at man får lavet en bedre struktur i ASSEAD for at kunne 

imødekomme fremtidige bevillinger.  

 

 

Ad 9. Der vil blive arbejdet på at næste projektudvalgsmøde evt. kan afholdes på 

sjælland med mulighed for deltagelse fra interesserede. 

 

Således opfattet. 

Dan Kornum. 

 

Opfølgningsliste fra sidst: 

 

1. Undersøge muligheder for alternativ erhvervelse af ultralydsscannere. 

Videreføres til næste møde. DK 

2.  Datoer til projektudvalgsmøder 2013, deadline 23/11. DK 

3. Tilbagemelding MØDEDATOER medlemmer af udvalg senest 24/12. Alle 

4. Nyhedsbrev med procentvis tilbud til ansøgere fra Senegal. FT 

5. Sende info om Somaliland brandprojekt til JC. FT 

6. Struktur på fremtidige anmodninger til RAV ”udefra” dette bringes til næste 

bestyrelsesmøde. FT 

7. Medlemspotentialer i database på medlemsforum. Dette bringes til næste 

bestyrelsesmøde. FT 

8. Ansøgninger og fundraising, der skal laves en drejebog for fremtiden. Dette 

bringes til næste bestyrelsesmøde. FT 

 

 
 

 


