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Mødeart: 08/01-2013 

Projektudvalgsmøde 1 RAV 2013 

Mødedato: 

07/01-2013 

Mødested: 

Falck Silkeborg 

 
Deltagere: 

Carsten Kastbjerg (CK) 

Dan Kornum (DK) 

Jens Cassøe (JC) 

Morten Mølgaard (MM) 

Ejnar Nielsen (EN) 

Jarl Udsen (JU)  

Frank Thisgaard (FT) 
 

Inviteret:  

Morten Mølgaard (MM) 

Ejnar Nielsen (EN) 

Jarl Udsen (JU) 
 

Afbud: 

Niels Erik Milling (NM) 

Thomas Holm (TH) 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst.  

2. Siden sidst, gennemgang af opfølgningsliste fra sidst 

3. Bordet rundt. 

4. Div. Projekter, nye projektforslag? Alle 

5. Førstehjælpsprojekt, Senegal status. V/ Carsten og Frank 

6. Ambulanceprojekt Senegal opfølgning, Hvad nu? 

7. Ny struktur i Projektudvalget? Frank 

8. Budget 2013. Alle 

9. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 



MØDEREFERAT   

Ad 1. FT. byder velkommen til alle. 

 

Ad 2. Referat og opfølgningsliste godkendes med følgende kommentar. Der opfølges 

på mødedatoer 2013, hvor det besluttes at mødetid til møderne er kl. 16.00.  

Pkt. 6,7,8 videreføres til næste møde idet der ikke har være afholdt et 

bestyrelsesmøde siden sidst. 

 

Ad 3. Bordet rundt, alle præsenterer sig grundet 2 nye inviterede, ej øvrigt. 

 

Ad 4. Diverse projekter drøftes, både eksisterende og projekter under forberedelse.  

Spanien, hvor JC er tovholder. Han meddeler at spaniolerne er meget interesserede i 

at fortsætte udvekslingen, hvilket alle er enige i at vi også vil tilstræbe at fortsætte 

med. JC foreslår endvidere at tilbyde Sjællandske medlemmer at arrangere næste 

besøg fra Spanien som kunne blive allerede i maj. De sjællandske arrangører skal så 

besøge Spanien, formentlig i september 2013. JC oplyser endvidere at han har en 

slags ”skabelon” til besøg her i landet, hvorfor han tilbyder rådgivning ifm 

planlægningen. Dette bifalder udvalget JC tager kontakt til aktive på Sjælland. 

 

Rwanda, her redegør FT + MM omkring projektet i sin helhed. Der er tale om en 

succes med RAV øjne og også med vor samarbejdspartner LCoE (Little Children on 

Earth Foundation). Der var dog ”skår i glæden” idet den fra DK afsendte bil ikke 

nåede frem under projektet, derfor måtte de udsendte improvisere med øvrige biler og 

det medbragte udstyr og lignende. Der blev hentet en del gode erfaringer under 

projektet der nu betragtes som afsluttet. FT oplyser at det gode samarbejde måske vil 

kunne kaste flere projekter af sig da LCoE også arbejder i Tanzania og DR Congo. 

 

Somaliland projektet som pt. kun er under forberedelse, her har JC sat 

forberedelserne på hold, indtil der er fundet et brandkøretøj og noget udstyr. JC 

arbejder i kulissen med at afdække de, fra Falck afskrevne brandkøretøjer. Der har 

ikke været rettet fornyet kontakt til Somaliland komiteen v/ Knud Glud i Varde. 

 

Philippinerne: RAV formanden JU har videresendt en forespørgsel til udvalget fra 

en dansk-philippinsk nødhjælpsorganisation om forespørgsel på en ambulance. 

Udvalget er enige om at der pt. er udfordringer nok, men er også enige om at tilbyde 

foreningen taletid ved efterårets seminar, hvor de opfordres til at komme med et 

oplæg til samarbejde. FT tager kontakt til foreningen. 

 

Tanzania: FT oplyser han har rettet ny forespørgsel til Arushas venner angående 

repetitionsseminar i Arusha, Tanzania. Denne gang med et tilbud om delt betaling af 

rejserne som i første omgang var blevet stillet i udsigt af foreningen. Afventer svar. 
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Ad 5 + 6. CK giver status om førstehjælpsprojektet i Senegal, som vi desværre fik et 

afslag på ved CISU. Men afslaget er et ”Afslag med opfordring til genansøgning” så 

CK og EN som er projektledere på førstehjælpsprojektet vil kaste sig over 

udfordringerne, der bl.a. tæller en uddybning af den lokale partners kapacitet og 

måske en ændring I, om det skal være et decideret projekt eller som vi havde søgt 

om; partnerskabsaktivitet. Næste ansøgningsfrist er den 2. april 2013. EN, CK og FT 

aftaler at afholde møde i uge 4 angående førstehjælpsprojektet. 

 

FT foreslår en snarlig rejse for 2-3 m/k til Casamance i Senegal med flere formål. Da 

det jo nok skal være en RAV betalt udsendelse og dermed en investering i det 

kommende førstehjælpsprojekt er hovedformålet med rejsen en yderligere og mere 

dybdegående undersøgelse af den lokale partner og flere samtaler med øvrige 

grupperinger i området såsom kvindegrupper, fagforeninger eller lignende 

interessegrupper og derigennem hente materiale til næste ansøgning til CISU. Det 

sekundære men næsten ligeså vigtige formål er at vise de lokale ambulancefolk at de 

ikke er ”glemte” fra RAV side. Og derved booste deres varetagelse af ambulance og 

udstyr. Der kunne eventuelt være tale om et ”refresherkursus” til disse. Argumentet 

for 3 udsendte skal ses i muligheden for at sparre med hinanden og få det maksimale 

ud af det eventuelle besøg. FT og CK medbringer til bestyrelsen. 

  

Ad 7. Nuværende struktur og geografiske udfordring drøftes i udvalget og FT beretter 

at han som formand for udvalget har forsøgt at køre udvalget i retning af det som blev 

foreslået til RAV Seminar 2011. Der var bred enighed om at det fortsætter uændret, 

dog besluttes det at proceduren ved udtagelse af medlemmer til projekter skal drøftes 

i bestyrelsen og foreslå at det kommer med i indholdet til seminar 2013. 

FT meddeler at han stopper i projektudvalget pr. 1/3 og dette er så hans sidste møde i 

samme. Dette begrundes familiemæssigt. Der vil i januar blive undersøgt om det er 

muligt at finde en ny formand internt i bestyrelsen/udvalget ellers vil posten blive 

slået op på forum 1. februar så alle medlemmer kan byde ind. 

 

Ad 8. Grovbudget projektudvalget 2013 foreslås af FT til følgende og godkendes af 

udvalget såfremt der er grundlag for budgettet hos kassereren: 

 

Mødeafholdelse 2013 (4 x 400,- kr)   1.600,00 

Rejser til opfølgning og sondering. (3 x 9.000,- kr)                             27.000,00 

Rejser til evt. Førstehjælpsseminar i Tanzania (2 x 9.000,- kr)           18.000,00 

Materialer USB nøgler, papir og lignende.         900,00 

Diverse kurser, CISU med flere (obs uddannelsesfonden!)  2.000,00  

I alt….                      49.500,00  
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EN fortæller at han har haft kontakt til Skat I Struer, hvor han har forespurgt omkring 

refundering af ophold I udlandet når man er udsendt til humanitære opgaver. Hertil 

svares det at der kan refunderes op til 650,- pr. Døgn på skattebilletten, dog max 

25.000,-. I fald man vælger dette opfordrer EN til at gemme samtlige bilag. 

 

Ad 9. CK bringer videomøder op som en mødemulighed i udvalget. Alle synes om 

ideen og JC og CK vil undersøge mulighederne.  

 

JU fortæller om det flotte brandtøj vi nu har på lageret i Langvang doneret af Viking. 

Se foto sidst i referatet. 

 

Således opfattet. 

Frank Thisgaard 

 

 

 

 

Opfølgningsliste: 

 

1. Nyhedsbrev opslås ”værter” til besøg fra Spanien og genbesøg. FT 

2. Kontakt til Filipino-Danish Center. FT 

3. Forslag til bestyrelsen om rejser til Senegal. FT og CK 

4. Videomøder JC og CK 

5. Ny udvalgsformand ALLE. I tilfælde af ingen slås posten op på forum FT 

6.  Database med medlemskompetencer på forum, FT+Webmaster. 

7. Videreføres, Struktur på fremtidige anmodninger til RAV ”udefra” dette 

bringes til næste bestyrelsesmøde. FT 

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

fremtiden. Dette bringes til næste bestyrelsesmøde. FT 
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Branddragter 25 sæt doneret af VIKING Lifesaving equipment.  


