
Referat Projektudvalgsmøde Redder Af Verden. 

Skejby den 17-2-14. 

                                                                      

Projektudvalgsmøde 1 d. 17-2-14 

kl. 15.30. 

Sted: Falck Skejby 

Deltagere: Frank, Niels Erik, Ejnar, Thomas Holm, Thomas Holst, Carsten, Dennis, Finn og 

gæst Jarl.                 

Afbud: Jens, Holger  

Dagsorden. 

 

1. Velkomst, valg af referent. 

2. Gennemgang af referat og opfølgningslisten fra sidst. 

3. Eventuelle nye projekter: Zimbabwe, Kenya. 

4. Biler/ambulancer til udsendelse – Hvad gør vi? 

5. Ny kommunikationsmetode Lynx version 2. 

6. Diverse igangværende projekter kort. 

7. Langtidsplan for projekter. 

8. Branddragter på lageret – Hvorhen? 

9. Evt. + ny mødedato 
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Ad 1: Velkomst ved Ejnar.  

Referent: Niels Erik 

Ad 2: Få bemærkninger. Thomas Holst indkalder ultimo maj-primo juni via 

Doodle.  

Ad 3: Frank gennemgik det foreløbige projekt i Zimbabwe. Udvalget 

indstiller, at der fortsat skal arbejdes med projektet. 

 Projektet i Kenya skal også fortsætte. Der mangles en del 

forarbejde og Dennis kobles på. 

 Gambia projektet er umiddelbart ikke noget for RAV, men hvis 

projektet kan videreudvikles, så er RAV interesseret. Ejnar holder 

kontakten sammen med Diana. Carsten udsendes til recognosering. 

Ikke i RAV regi.  

 Honduras er desværre på standby grundet Rikke’s udd. Jens holder 

stadig kontakten. 

 Benin projektet med Falck og Børnefonden/Jacob Smidt harmonerer 

fint med RAV’s vedtægter. Det er et FH-projekt + omkring 

forældreløse børn. Her holdes kontakten af Carsten. 

Ad 4: Bekosteligt at udskibe danske køretøjer. Køretøjer er i dag typisk 

leaset, så kan vi stadig få dem doneret? 

 Måske vi skal undersøge om det er muligt at købe dem lokalt så vi 

også kan tage hensyn til om de skal være højre/venstre styrede! 

Ad 5: Der er siden sidst kommet et krav om brugerbetaling på Falcks 

licens. Det andrager mellem 12-20 kr. pr. person pr.mdr. 

 Dennis har søgt om donation via Microsoft til et 

kommunikationssystem med bl.a. stor lagerkapacitet og dette er 

uden brugerbetaling. Afventer svar fra Microsoft. 

Ad 6: Senegal: Thomas Holst gennemgik projekt i hovedtræk. Der er 

sidste ansøgningsfrist den 3-3-14. Der er for nuværende 18 

ansøgere til projekterne i Honduras, Senegal og Tanzania. Det er 

tanken at indkalde til fællesmøde i Odense den 10-4-14 hvor alle 

projekter bliver gennemgået. 
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 Finn gennemgik det foreløbige forløb på Tanzania projektet. Det 

videre forløb ligger nu hos Merete Trolle. Hun har desværre sygdom 

i familien så vi afventer. Merete har mange ideer og vil mange ting, 

men Finn’s oplæg går på FH + hygiejne og materielbetjening og 

vedligeholdelse. 

Ad.7: Dennis laver en oversigt, men det forudses at 2015 bliver endog 

meget travlt.  

 Senegal, Tanzania, Honduras, Benin kører næsten på samme tid. 

 Zimbabwe og Kenya bliver først efter 2015. 

Ad 8: Branddragter bliver ikke for gamle.  Vi afventer det rigtige projekt til 

disse dragter. 

 En opfordring fra Thomas Holm. Når vi har lånt RAV tøj fra lageret 

så er det vores egen opgave at få det tilbage til lageret, hurtigst 

muligt efter endt opgave. Det er ikke Thomas der skal rykke hver 

enkelt for aflevering. 

Ad 9: Nyt møde indkaldes via Doodle. 

 

 

 

 

Således opfattet af referent 

Niels Erik Dalsgaard 
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Opfølgningsliste 

 

Kontakt til Odense 10/4-14 for lokaler   Finn 

Senegal ansøgning sendes til Thomas Holst  Jarl 

Opdatering projektbeskrivelse Senegal   Thomas Holst 

Zimbabwe projekt følges    Frank 

Kenya projekt følges     Dennis 

Gambia projekt følges    Ejnar/Diana 

Honduras projekt følges    Jens/Rikke 

Langtidsplanlægning projekter    Dennis 

Kommunikationssystem    Dennis 

Køretøjer fremover     Frank/NED 

Indkaldelse næste møde    Thomas Holst  

 

 


