
 

Engesvang 03/12 2013 

                                                                     

Projektudvalgsmøde 4 d. 03.12.2013  

kl. 09.30 – 12.30. Sted: Falck Skive 

Inviterede: Niels Erik, Rikke, Ejnar, Thomas Holm, Thomas Holst, Jens, Carsten, Dennis og 

Holger eller Finn og Frank.                

Afbud:  Dennis, Carsten, Finn og Holger. 

   Dagsorden. 

1.      Velkomst, valg af referent. 

2.     Gennemgang af referat og opfølgningsliste fra sidst. 

3.     Efter Projekt Rwanda, perspektiver v/Milling. 

4.     Projekt Honduras. v/Rikke eller Jens. 

5.     Projekt Ghana. Perspektiver, alle. 

6.     Projekt Tanzania v/Holger, Finn eller Frank. 

7.          Projekt Senegal ambu og førstehjælp. v/Thomas Holst og Ejnar. 

8.     Diverse projekter; Philipi. Mali ,”heksebørn” og Zimbabwe, alle. 

9.          Langtidsplan for projekter, herunder udvælgelse af personale. Alle. 

10.   Ny kommunikationsmetode LYNS v/Ejnar. 

11.   Lager v/Thomas. 

12.   Evt. 
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Ad 1. Formanden for projektudvalget Ejnar bød velkommen. Frank blev 

valgt til referent. 

Ad 2. Referat og opfølgningsliste fra sidst blev gennemgået med få 

kommentarer. 

Ad 3. Niels Milling fortæller om afslutningen i Rwanda – Rapport ligger nu 

på hjemmesiden under ”Projekt Rwanda”. Han konkluderer at projektet nu 

formelt er gennemført. Men der er lagt en føler ud hos læger i hovedstaden 

Kigali som vurderer på mulighederne for et eventuelt 

skoleførstehjælpsprojekt. 

Ad 4. Rikke opdaterer udvalget med Honduras som hun forventer kan 

starte allerede i påsken 2014 med hold 1 fra RAV, dette forudsat at 

bestyrelsen godkender projektet. Der er en debat om enkeltheder i 

projektet, hvorefter projektledere Rikke og Jens kan aftale det videre forløb. 

Der er enighed om bordet rundt at Rikke har gjort et kæmpe forarbejde, der 

gør at vi kan anbefale projektet og iværksætte hurtigt. Rikke lover at sende 

opdateret projektoplæg rundt i udvalget snarest muligt. 

Ad 5. Ghana drøftes og lukkes ned igen da Dennis deltog i møde, hvor 

Falck er langt i planlægningen for en intervention i Ghana. Der blev denne 

dag reklameret for RAV og vi fik budt os til ved evt. kommende opgaver. 

Ad 6. Frank oplyser om status fra Tanzania og at vi er i gang med at lave 

en køreplan for selve pilotprojektet i samarbejde med Merete Trolle fra 

Arushas Venner. RAV forventer at skulle sende 3 hold afsted i løbet af 2014 

for at se hvor langt vi kan komme med engagerede chauffører og 

sygeplejersker i de biler der er tilstede.  

Ad 7. Thomas Holst briefer om grovskitsen til førstehjælpsprojektet i 

Senegal. Efter donationen på 100.000,- kr fra Niels Due Jensens fod er RAV 

nu i gang med detailplanlægning. Han forventer at sende 8 hold afsted over 

en 2 årig periode. Der arbejdes videre med ansøgningen til CISU 

sideløbende. Han efterlyser mere gennemsigtighed i egenbetalingen og 

dette fører en debat med sig om hvad man kan forvente som frivillig 

deltager i RAVs projekter. Han informere samtidig om en elektronisk logbog 

som vi vil forsøge at tilpasse til medlemsforum således projektet kan holde 

den røde tråd. 
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Ad 8. De forskellige anmodninger fra andre foreninger/lande gennemgåes 

og der besluttes følgende: 

Filippinerne, anmodningen afvises grundet usikkerhed i samarbejdet med 

Danish-Filipino center. Frank har sendt besked til formand Tom Meyer. 

Mali, Anmodningen afvises da forespørgslen ikke direkte rammer vore 

formål i vedtægterne, RAV medlem Ben Yones Essabar har haft kontakten 

og svarer på anmodningen. 

Nigeria, Heksebørnsprojektet afvises  da forespørgslen ikke rammer vore 

formål i vedtægterne. Der er dog stor respekt bordet rundt for hendes 

arbejde. Niels Erik Milling har sendt besked til Anja Lovén. 

Zimbabwe, Anmodningen afvises grundet manglende ressourcer. 

Er samlet udvalg ønsker at modtage alle anmodninger direkte for hurtigt at 

kunne vurdere om anmodningerne er realistiske. Gerne inden der svares 

tilbage på eksterne anmodninger. Ejnar informerer formand Jarl Udsen. 

Ad 9. Metoderne for ansøgning og udvælgelse blev drøftet indgående. Et 

oplæg til tekst er blevet godkendt og er i skrivende stund ved at falde på 

plads i en ”ansøgning” som Dennis vil sende til alle medlemmer senest 

Fredag den 6/12. Tidsplan videreføres til næste møde grundet tidspres. 

Ad 10. Blev fremrykket til før pkt 3. fordi Stationsleder Skive skulle 

gennemføre en briefing om internet baseret møde afholdelses system, som 

RAV har fået lov til at anvende på Falcks licens. Claus orienterede om 

programmet som lederne i Falck anvender landet rundt. 

Ad 11. Thomas Holm gennemgik lagerets status. Han oplyser RAV er blevet 

tildelt en hjertestarter. Udvalget vil gerne høre fra medlemmerne, hvis 

nogen har en god ide til hvor vi bedst bruger den. 

Ad 12. Eventuelt, Der tages kontakt til Hans Nielsen fra Afro-Asia Educare 

for at høre om deres forening vil aftage de mange telte fra 

Roskildefestivalen til fx Filippinerne, hvor der lige nu er et stort behov. 

Frank har sendt mail til Hans. 

Således opfattet, referent Frank Thisgaard 
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Opfølgningslisten 

 

Biler fra Danmark, skal vi sende ud? Alle 

Langtidsplanlægning    Alle 

Svar på anmodninger   Milling, Ejnar og Frank 

AFRO-Asia educare, telte  Frank 

Nye mødedatoer til projektudvalg, Doodle  Thomas Holst 


