
Referat Projektudvalgsmøde Redder Af Verden. 

Langvang, tirsdag  den 10 september 2013 

                                                                      

Projektudvalgsmøde 3 d. 10.09.2013  

kl. 10.00. 

Sted: Falck Langvang 

Deltagere: Frank, Niels Erik, Ejnar, Thomas.                

Afbud: Carsten, Dan og ?  

Dagsorden. 

1. Velkomst, valg af referent. 

2. Gennemgang af referat og opfølgningslisten fra sidst. 

3. Opfølgningsliste. 

4. Seminar. 

5. Projekt afslutning Rwanda v/Milling. 

6. Projekt Tanzania v/Frank. 

7. Projekt Senegal ambu. afslutning v/Ejnar. 

8. Lager v/Thomas. 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

Ad 1: Velkomst ved Ejnar. Niels Erik valgt til referent.  
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Ad 2: Referat gennemgået med flg. Bemærkninger: 

Spaniens besøg fået ny tovholder, Jesper Thomsen. Alt skulle nu 

være klar. 

  

Ad 3: OK, ny lavet(se bilag) 

Ad 4: Ved seminaret på Agerskov Kro vil der blive oplæg til projekter fra 

Honduras, Filippinerne og Ghana eller Tanzania. 

Ad 5: Projektet planlægges at indeholde montering af udrykning på 

ambulance, opfølgning på FH og oplæring i brug af ambulance samt 

båre. 

 Projektet afsluttes officielt ved vores afrejse. 

Ad 6: Merete vil gerne der bliver afholdt møde med Regionen Vest 

Tanzania. Dette er et pilotprojekt så vi vil gerne have kontakt/møde 

mellem Arusha’s venner på stedet, Save the children og RAV, for at 

se niveauet i Tanzania. Visionen er at uddannelsen/projektet skal 

foregå over 3 år. Holger/Finn bliver inviteret til møderne i 

projektudvalget. 

 Det besluttes at diverse tovholdere inviteres til møderne i 

projektudvalget. 

  

Ad.7: Der er nu blevet krav om Visa til Senegal og det skal oplyses hvor 

man har bopæl under opholdet. Der er tolk med under hele 

opholdet. ASSEAD er nu fæstnet i Bignona med Taffa/Bubba som 

den officielle ledelse. Der afholdes møde med Sidy inden afrejsen. 

Der medtages computer til Nana, der opsættes trådløs net i hans 

butik.  

 Papirer til CISU er nu lavet både på fransk og dansk ang. det 

kommende FH-projekt.  

 Der laves labels til påsætning på kursusbeviser for dokumentation af 

opfølgning. FH-dukken med hjem? 
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Ad 8: Der er kommet lidt flere effekter. Blodgasanalyse apparater, her 

undersøges om der kan fås strips og til hvilken pris. Thomas 

undersøger om det er muligt at få FH-dukker fra Trugfonden. 

Ad 9: Der diskuteres om labels, bannere, mærkater. 

 Det er afgørende for prisen på billetter at de bestilles i god tid, så 

derfor diskuteres om der skal indføres en tidsfrist for svar når man 

tilbydes deltagelse i et projekt? Hvis man ikke kan få fri skal pladsen 

jo tilbydes en anden.  

 

 

Således opfattet af referent 

Niels Erik Dalsgaard 
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Opfølgningsliste 

 

Labels til refresher:    Niels Erik 

FH dukker Trygfonden:   Thomas 

Tidsfrist ved rejse/afbud:  Ejnar 

 

 


