
Referat  projektudvalgsmøde  2/2014  Skive  30/5-‐2014  
	  

Deltagere:	  Ejnar	  Nielsen,	  Karsten	  Madsen,	  Dennis	  Kron	  Pedersen,	  Niels	  Erik	  Milling,	  Frank	  
Thiesgaard,	  Thomas	  Holst.	  Gæst	  Jarl	  Udsen	  -‐	  Formand	  RAV.	  	  Afbud	  fra	  Thomas	  Holm	  &	  Jens	  Cassøe	  

	  

1:  Velkomst  &  valg  af  referent:  
Ordstyrer:	  Carsten	  Madsen	  

Referent:	  Thomas	  Holst	  

	  

2:  Referat  fra  sidst  /  Opfølgningsliste.    
Ingen	  bemærkninger	  til	  sidste	  referat.	  

	  

3:  Det  interne  arbejde  i  Projektudvalget.    
Hvor	  meget	  skal	  vi	  gabe	  over	  og	  hvor	  mange	  permanente	  medlemmer	  skal	  der	  være	  ?	  -‐	  

Ønske	  fra	  Ejnar	  om	  næstformand	  i	  projektudvalget.	  Milling	  melder	  sig	  til	  næstformand	  i	  
projektudvalget.	  	  

Hvad	  skal	  der	  arbejdes	  med:	  

Frank	  foreslår	  at	  vi	  reorganiserer	  vores	  udvalg	  mht.	  planlægning:	  Forslag	  fra	  Frank	  om	  opdeling	  af	  
udvalg	  i	  AD	  HOC	  del	  og	  permanent	  del:	  

AD	  HOC:	  Projekter	  fx	  Tanzania	  &	  Senegal	  som	  kører	  løbende	  

Permanent	  del:	  Lille	  gruppe	  på	  fx	  6	  mand.	  3	  fra	  bestyrelsen	  og	  3	  andre.	  Bestyrelsen	  udpeger	  de	  3.	  
Alternativt	  vælges	  de	  3	  mest	  aktive	  medlemmer	  til	  dette	  udvalg.	  

Fordele:	  Som	  der	  er	  i	  dag	  med	  mange	  meninger	  og	  input:	  

Ulemper:	  Lange	  møder.	  

Ejnar	  er	  ikke	  fortaler	  for	  at	  bestyrelsen	  skal	  være	  i	  projektudvalget.	  

Overvejelser	  til	  omorganisering	  af	  projektudvalg	  indsendes.	  Alternativt	  kan	  der	  vælges	  en	  
næstformand	  til	  projektudvalget	  fra	  Sjælland	  for	  at	  inddrage	  Østdanmark	  mere.	  

4:  Projektbeskrivelser    
Ønske	  fra	  Formanden	  i	  RAV,	  samt	  de	  folk	  der	  sidder	  med	  ansøgninger	  om	  at	  	  projektbeskrivelserne	  
til	  de	  enkelte	  projekter	  opdateres	  med	  de	  sidste	  nye	  oplysninger	  og	  sendes	  til	  Formanden	  hurtigst	  
muligt.	  	  Vigtigt	  at	  prioritere	  projektbeskrivelserne,	  da	  det	  er	  vores	  ansigt	  udadtil	  ved	  ansøgning	  af	  
midler	  ved	  fx	  CISU.	  Dennis	  udarbejder	  skabelon	  til	  Projektbeskrivelser.	  Opdateret	  projektbeskrivelse	  
til	  Senegal	  førstehjælpsprojekt	  på	  vej.	  Kommer	  snart.	  Desuden	  udarbejdes	  der	  en	  statusrapport	  til	  
Poul	  Due	  Jensens	  fond	  (Grundfoss),	  som	  har	  bevilget	  de	  100.000	  til	  Senegal	  projektet.	  



5:  Kommunikation  -‐  Layout  -‐  Design  RAV  
Snak	  om	  at	  der	  bør	  arbejdes	  hen	  imod	  en	  stærkere	  profil	  for	  RAV	  på	  kommunikationssiden	  udadtil.	  
Der	  arbejdes	  henimod	  en	  stærk	  profil	  med	  gennemgående	  layout	  på	  dokumenter	  vha.	  skabeloner	  til	  
dokumenter	  og	  PowerPoint	  mv.	  Overgang	  til	  Office	  365	  og	  nyt	  hjemmeside	  design.	  Dropbox	  udfases	  
til	  fordel	  for	  Office	  365.	  Der	  diskuteres	  ivrigt	  vedr.	  RAV	  s	  it	  profil,	  samt	  bedre	  brug	  af	  Facebook	  og	  
RAV	  forum.	  Hvordan	  kan	  vi	  blive	  bedre	  og	  nå	  ud	  til	  flere.	  Der	  fremstilles	  desuden	  forslag	  om	  mere	  
internationalt	  klingende	  navn	  samt	  mere	  enkelt	  og	  sigende	  logo.	  Der	  arbejdes	  på	  ny	  design	  af	  logo.	  

6:  Børneattester  -‐  Straffeattester:  
Bestyrelsen	  har	  besluttes	  at	  de	  medlemmer	  der	  skal	  udsendes	  med	  RAV	  skal	  aflevere	  en	  
børneattest,	  samt	  en	  straffeattest.	  Muligheden	  for	  at	  ansøge	  samlet	  undersøges.	  Desuden	  
udarbejdes	  en	  code	  of	  conduct	  for	  RAV	  som	  de	  udsende	  skal	  underskrive	  inden	  udsendelse	  

7:  Ønske  om  førstehjælpskasser  til  Senegal  Førstehjælpsprojekt:  
Sidy	  har	  forespurgt	  på	  muligheden	  for	  at	  få	  førstehjælpskasser	  til	  Senegal.	  Dette	  undersøges	  og	  
sendes	  med	  i	  container	  som	  afgår	  fra	  Aalborg	  i	  løbet	  af	  juni.	  Hvis	  dette	  kan	  nås.	  

8:  Forsikring  ved  udsendelse:  
Milling	  undersøger	  muligheden	  for	  igen	  at	  bruge	  Falcks	  rejseforsikring.	  Liste	  med	  Navn,	  adresse,	  
email,	  kaldenr	  og	  personnummer	  sendes	  til	  Milling.	  

9:  Karambenor  generalforsamling  -‐  Odense:  
Milling	  og	  Frank	  har	  deltaget	  i	  Karambenor	  generalforsamling	  i	  Odense.	  Kort	  gennemgang	  af	  mødet.	  
Der	  er	  et	  ønske	  fra	  Karambenor	  om	  at	  bruge	  RAV	  til	  at	  øge	  kendskabet	  til	  dem	  og	  øge	  deres	  
medlemstal.	  RAV	  foreslår	  at	  tegne	  NGO	  medlemskab	  i	  Karambenor.	  Der	  opfordres	  desuden	  til	  at	  
interesserede	  tegner	  personligt	  medlemskab.	  Det	  koster	  100,-‐	  pr/år.	  

10:  Ambulancer  
RAV	  har	  opfordret	  Sidy	  til	  at	  ansøge	  Falck	  om	  ambulancer	  i	  Region	  Midt,	  da	  der	  er	  en	  masse	  af	  disse	  
der	  står	  for	  udskiftning	  i	  forbindelse	  med	  overgangen	  til	  det	  nye	  udbud	  ved	  årsskiftet.	  

11:  Senegal  Førstehjælps  Projekt:  
Status	  på	  projektet	  gennemgås.	  De	  6	  hold	  sendes	  ud	  startende	  fra	  august.	  Møde	  med	  Sidy	  i	  Odense	  
hvor	  der	  blev	  lavet	  ny	  samarbejdsaftale.	  De	  udsende	  er	  inddelt	  i	  4	  grupper,	  hvor	  de	  deltager	  i	  
planlægningen	  af	  forskellige	  dele	  af	  projektet.	  Giver	  den	  enkelte	  ejerskab	  og	  inddragelse	  i	  projektet	  
på	  et	  tidligt	  tidspunkt.	  

12:  Tanzania:  
Status	  på	  Tanzania	  projektet	  er	  pt	  at	  Frank	  har	  haft	  kontakt	  til	  Merete	  Trolle	  vedr	  udsendelse	  til	  
Tanzania.	  Merete	  skal	  sende	  ambulancer	  til	  Tanzania	  snart.	  Hun	  vender	  tilbage	  med	  status	  på	  
hvornår	  vi	  kan	  forvente	  udsendelse.	  Hun	  kontakter	  også	  Holger	  for	  at	  aftale	  møde.	  Der	  udarbejdes	  
en	  statusrapport	  som	  skal	  sendes	  til	  Lundbech	  fonden	  om	  hvordan	  de	  bevilgede	  penge	  forventes	  
brugt,	  samt	  tidsplan	  for	  udførelsen	  af	  projektet,	  inkl.	  budget.	  

13:  Honduras:  
Status.	  Der	  er	  et	  stort	  ønske	  om	  førstehjælpsundervisning	  i	  Honduras.	  Rikke	  som	  er	  primus	  motor	  på	  
projektet	  er	  pt	  under	  uddannelse,	  så	  projektet	  er	  pt.	  på	  standby.	  Der	  igangsættes	  evt.	  planlægning	  af	  
førstehjælpsundervisningsmateriale	  inden	  projektet	  igangsættes.	  Det	  er	  muligt	  at	  det	  bliver	  muligt	  
at	  udsende	  medio	  September.	  De	  mangler	  desuden	  udstyr	  derover.	  Det	  er	  en	  stor	  og	  bekostelig	  
opgave	  at	  få	  skaffet	  udstyr	  og	  få	  det	  transporteret	  derover.	  Der	  tages	  kontakt	  til	  Falck	  med	  henblik	  
på	  shipping	  af	  udstyr	  til	  Honduras.	  



14:  Benin  
Projekt	  opstået	  i	  samarbejde	  med	  Falck	  og	  Børnefonden.	  Målet	  med	  projektet	  er	  at	  mindske	  
børnedødeligheden.	  Carsten	  Madsen	  er	  netop	  hjemkommet	  fra	  rekognoscerings	  besøg	  i	  Benin.	  
Besøget	  gik	  rigtig	  godt.	  Blandt	  andet	  var	  der	  workshops	  med	  læge	  og	  rådgivere	  dernede.	  Der	  er	  
opsat	  overordnede	  mål	  for	  projektet	  og	  arbejdes	  pt	  på	  uddannelse	  plan.Primært	  i	  sår,	  brud,	  hygiejne	  
og	  sygdomslære.	  Der	  er	  stort	  behov	  for	  uddannelse	  i	  Benin.	  Mangel	  på	  alt.	  Stor	  mangel	  på	  
ambulancer.	  Ambulancer	  kan	  købes	  lokalt	  dernede	  til	  12.000,-‐	  DKR.	  Der	  er	  bedre	  økonomi	  i	  at	  gøre	  
dette,	  end	  at	  sende	  biler	  derned.	  RAV	  s	  inddragelse	  i	  dette	  projekt	  forventes	  at	  blive,	  at	  vi	  kommer	  
til	  at	  deltage	  i	  rekruttering	  af	  deltagere.	  Det	  var	  også	  muligt	  at	  RAV	  kunne	  inddrages	  i	  planlægningen	  
af	  undervisningsmateriale	  mod	  betaling.	  Carsten	  foreslår	  at	  Rav	  laver	  en	  tur	  til	  børnefonden	  i	  KBH	  
med	  henblik	  på	  samarbejde.	  Turen	  planlægges	  til	  en	  gang	  i	  efteråret.	  

15:  Zimbabwe  
Samarbejde	  med	  Care4people.	  Frank	  skal	  mødes	  med	  Care4people	  for	  at	  få	  forventningsafstemt	  
med	  dem	  hvor	  de	  ser	  RAV	  i	  samarbejdet.	  Projektopstart	  forventes	  at	  blive	  i	  2015.	  Det	  forventes	  at	  
der	  skal	  udsendes	  2	  ambulancer	  til	  Zimbabwe.	  Der	  sendes	  rekognoscering	  i	  marts	  2015	  3	  mand	  i	  1	  -‐	  	  	  
2	  uger.	  	  Det	  forventes	  at	  der	  til	  november	  er	  fundet	  medlemmer	  til	  hjælp	  ved	  projektet.	  

16:  Udveksling  Spanien  
Kontakten	  til	  Spanien	  er	  pt	  Jesper	  Thomsen.	  Rav	  mangler	  tilbagemelding	  fra	  kontakt.	  

16:  Letland  
Kontakten	  er	  Lægen	  der	  skal	  udsendes	  med	  Hold	  2	  til	  Senegal	  sammen	  med	  sundhedsplejersken.	  
Der	  er	  et	  ønske	  om	  udveksling	  af	  4	  personer	  til	  Letland	  i	  efterårsferien.	  Prisniveau	  1000-‐1500,-‐	  pr	  
billet.	  Der	  arbejdes	  på	  besøg	  på	  brandstationer	  i	  by	  og	  på	  landet.	  Hvor	  man	  kan	  se	  og	  høre	  om	  deres	  
arbejdsopgaver.	  Desuden	  besøg	  på	  ambulancestation	  i	  by	  og	  på	  landet.	  Der	  arbejdes	  på	  genvist	  til	  
Letland	  efterfølgende,	  samt	  udveksling	  til	  Dk.	  Læge	  skal	  til	  Letland	  i	  Juli,	  hvorefter	  der	  meldes	  tilbage	  
fra	  denne	  mht.	  kontakter	  og	  nærmere	  plan	  for	  turen.	  Det	  foreslås	  at	  repræsentanter	  fra	  RL	  og	  RFK	  
samt	  RAV	  bestyrelsesformand	  udsendes.	  

17:  Økonomi  
Ejnar	  anmoder	  om	  refusion	  af	  Flybillet	  lokalt	  for	  udsendte	  på	  sidste	  hold	  til	  Senegal	  
Ambulanceprojekt	  Ejnar,	  Dennis	  og	  Thomas	  1471,-‐	  pr	  mand	  som	  de	  selv	  har	  lagt	  ud.	  Det	  er	  aftalt	  at	  
RAV	  skal	  betale	  flybilletter.	  Anmodning	  sendes	  videre	  til	  kasserer.	  

Der	  er	  pt	  økonomi	  til	  at	  der	  sendes	  2	  hold	  til	  Tanzania	  hvis	  der	  er	  egenbetaling	  fra	  deltagerne.	  

Der	  er	  forslag	  om	  at	  der	  kan	  søges	  om	  kørselsgodtgørelse	  ved	  deltagelse	  i	  møder	  i	  RAV	  regi.	  Forslag	  
stilles	  om	  at	  der	  gives	  1,5	  kr/km	  hvis	  der	  køres	  ud	  af	  egen	  region.	  Dette	  tages	  op	  af	  bestyrelsen	  ved	  
næste	  møde	  15/6-‐14	  

Ønske	  om	  at	  der	  tilknyttes	  et	  betalingskort	  til	  RAV	  s	  konto	  til	  brug	  ved	  bestilling	  af	  flybilletter.	  Det	  
kan	  ikke	  forventes	  af	  de	  udsendte	  at	  holdføreren	  skal	  lægge	  ud	  for	  fx	  4	  returbilletter	  +	  4	  x	  lokale	  
transfer	  med	  fly.	  Dette	  tages	  op	  af	  bestyrelsen.	  Evt.	  kan	  kortet	  bruges	  i	  et	  sekretariat	  der	  står	  for	  
bestilling	  af	  alle	  flybilletter	  til	  udsendelser.	  Så	  kortet	  holdes	  indenfor	  en	  sluttet	  kreds.	  

Tak	  for	  et	  rigtig	  godt	  møde.	  

Stor	  tak	  til	  Station	  Skive	  for	  lån	  af	  lokaler	  og	  god	  fortæring.	  

Næste	  møde	  i	  September.	  



Testmøde	  via	  Lync	  6	  juni	  kl	  8.00	  

Opfølgningsliste:	  

• Struktur	  projektudvalg	  
• Refusion	  Flybilletter	  -‐	  Ejnar,	  Dennis,	  Thomas	  
• Betalingskort	  
• Kørselsgodtgørelse	  
• Medlemskab	  Karambenor	  
• Videreførelse	  af	  Kenya	  projekt	  
• Børne-‐	  straffeattester	  
• Opdatering	  af	  projektbeskrivelser	  
• Statusrapporter	  Senegal,	  Tanzania	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


