
Referat fra mødeinkaldelse i Projektudvalget 8. april 2013 
Indbudte: 

Carsten Kastbjerg Afbud 

Thomas Holm 

Dan Kornum Afbud 

Niels Erik Milling 

Jens Cassøe Afbud 

Ejnar Nielsen 

Frank Thisgaard 

 

Hos Falck Skive kl. 09.00 i skolestuen 

 

1. Velkomst. v/Frank og Ejnar. Overdragelse af formandspost. 

 

FT bød velkommen til sidste udvalgsmøde med ham for roret, EN takker for tilliden og 

ridser opgaven for udvalget op. Endvidere er der enighed om at deltagere langvejs fra 

kan få tilskud til kørsel fra kassen med 1 kr/km. Dette besluttes fra gang til gang. 

 

2. Bordet rundt, gennemgang af opfølgningsliste fra sidst. 

 

opfølgningslisten løbes igennem med ganske få kommentarer. EN vender lige en 

opgave med at finde ud af om et "skattenr" hos told og skat kan gøre evt. donationer 

fradragsberettiget uden vi selv kommer i problemer. TH laver status på lageret i 

Langvang, hvor flere uafklarede spørgsmål bringes videre til næste bestyrelsesmøde.  

 

3. Status nye projekter.  

 

FT opdaterer udvalget på de projekter der pt henstår som "passive" og de som er igang 

på lavt blus. Det drejer sig om et "måske" projekt i Tanzania. Et projekt på 

Fillippinerne og i Ghana og slutteligt vendes Somaliland ganske kort. Det drøftes 

endvidere hvormange projekter RAV "kan bære". Der er enighed i udvalget at der pt er 

et par uafsluttede projekter samt en udveksling i Spanien som fylder meget. 

EN forslår at vi i udvalget laver en fremstidsplan for måske 5 år af gangen som 

revideres løbende alt efter hvor meget vi kan bære. 

 

4. Førstehjælpsprojekt, Senegal status. 

 

EN fortæller om møde i CISU, hvor vores 1. ansøgning fik afslag. Vores rådgiver 



opfordrede os til at bære projektet det sidste stykke "over stregen" hvilket vi er i fuld 

gang med. Desværre har processen lidt et knæk fordi ASSEADs formand er gået af og 

ikke svarede på de spørgsmål vi havde givet via Karambenor. Der arbejdes nu på at 

skabe en direkte kontakt til ASSEAD medlemmer som kan sættes os i en dialog. Vi 

håber hermed at vi kan nå næste ansøgningsfrist i september 2013. Udvalget er enige 

om at "presse på" for at det udmærkede projekt skal blive en realitet. 

 

5. Spaniensudvekslingen. 

 

FT gennemgår seneste nyt i JC's fravær. Der er gang i udvekslingen. 2 sjællandske 

medlemmer har budt ind med tilkendegivelser om at stå for dette års spaniensbesøg.  I 

mellemtiden har vi fået en henvendelse fra Falck om 1-2 spansktalende medlemmer 

som skal til spanien og være observatører på en katastrofemedicinsk øvelse, hvilket de 

skal erfaringer med hjem om. RAV har også fået en invitation på en 

workshop/skillstations med 5 fokuspunkter i katastrofehjælp. Dette foregår 23-24/5 og 

er pt i bestyrelsens hænder. Der har været ca. 14 henvendelser på forespørgslen om 

spansktalende assistance til Falck, hvilket må siges at være flot med den minimale 

information vi havde til rådighed. 

 

6. Rwanda, hvad nu? 

 

FT ridser projektet op og oplyser at RAV via et opfølgningsarbejde, nu betyder at RAV 

skal have 2-3 mand afsted igen til Rwanda for at gøre arbejdet helt færdigt. Der 

udspænder sig en drøftelse af at sende de samme medlemmer afsted igen kontra nye 

medlemmer der også kunne få sig nogle u-lands erfaringer. Dette bringes videre til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Eventuelt.  

 

FT forslår at tilbyde Ghanas og Filippinernes projekt plads til seminar 2013, hvilket 

der nikkes til bordet rundt. Dette bringes til bestyrelsen i det oplæg der skal 

gennemgåes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Der ændres i næste mødedato således der istedet for 19/8 bliver møde på Langvang den 

10. september kl. 09.00 

 

 

Ny opfølgningsliste: 



 

1. Videomøder JC og CK Videreføres 

2. Lager på Langvang, hvor meget, hvor nyt og hvordan. TH forslår Bestyrelsesmøde 3 

afholdes på lokaliteten så man kan gøre status. 

3. Mail til André Achilles Sambou og øvrige i ASSEAD. FT 

4. Ny ændring til  mødedato på hjemmesiden. FT 

5. Forslag til Seminar 2013 - bringes til Bestyrelsesmøde 2 NM og FT. 
 


