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Dagsorden 
Projektudvalgsmøde 

 
 
 
 
 
 

Møde nr.: 3/2014 

Dato og tid: 13/10 2014 kl. 08.30 - 10.00 

Sted: Falck Herning 
H. P. Hansens Vej 112 
7400  Herning 

Inviterede: Jarl Udsen 

Bemærk: Deltagere, som vil benytte Lync, 
kan kontakte Dennis Kron Pedersen 
for hjælp. 
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Pkt. 1  Velkomst og valg af ordstyrer. 

Pkt. 2  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Pkt. 3  Orientering fra formanden, samt gennemgang af opfølgningslisten. 

Pkt. 4  Status på ebola. 

Pkt. 5  Igangværende projekter. 

Pkt. 6  Langtidsplanlægning af projekter. 

Pkt. 7  Gennemgang af økonomi i projekterne. 

Pkt. 8  Ny mødedato. 

Pkt. 9  Evt. 
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Pkt. 1  Ejnar bød velkommen, Dennis valgt til referent. 

Pkt. 2  Dennis arbejder på skabelonen vedr. projektbeskrivelser. 

Carsten forespurgte om dokumenter er flyttet til Office 365. 
Milling orienterede om brug af Falcks rejseforsikring, dette er kun for 
ansatte i Falck, ansatte hos andre entreprenører skal bruge deres 
forsikring eller sin personlige forsikring. 

Pkt. 3  Struktur udgår, da der ikke er kommet forslag. 

Refusion er fuldført. 

Betalingskort afventer Stefan. 

Kørselsgodtgørelse er fuldført. 

Milling undersøger stadig om medlemskab af Karambenor. 

Kenya-projekt videreføres. 

Børne- og straffeattester er fuldført, der indhentes løbende på bestyrelse, 
udvalg og udsendte. 

Opdatering af projektbeskrivelser videreføres. 

Statusrapporter fra Senegal og Tanzania videreføres. 

Pkt. 4  Ejnar orienterede om grundlaget for beslutningen om at stoppe alle 
udsendelser til Afrika. 

Carsten har haft kontakt til Børnefonden, som er repræsenteret i Benin, 
som grænser op til Nigeria, hvor der er konstateret udbrud. Ifølge disse 
oplysninger, er der ingen betænkeligheder ved at rejse til Benin. 

Der var enighed om at vi til stadighed fastholder beslutningen om at vi 
udelukkende holder os til Statens Serum Institut og World Health 
Organizations udmeldinger og ikke lader os forfalde til avisartikler. 

Det anbefales bestyrelsen at ophæve udsendelsesstoppet til lande, som 
ikke grænser op til lande, hvor der er konstateret udbrud. En tilrejsende 
er i dette tilfælde ikke sidestillet med egentligt udbrud. 

Pkt. 5  Senegal: 
Thomas Holst bliver bedt om at udarbejde en opdateret statusrapport til 
Poul Due Jensens fond ift. Senegal. 

Der blev besluttet at der fremadrettet kun sendes hold afsted med 2 
personer på, da 3 personer ikke vil være at udnytte ressourcerne. Dvs. 
reserven på det sidste hold udgår. 

Honduras: 
Ejnar udleverede en rapport fra besøget i Honduras. Det udarbejdede 
undervisningsmateriale blev også udleveret. Materialet offentliggøres på 
hjemmesiden. 

Der indskærpes at der fremadrettet skal være sammenhold i gruppen 
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under hele turen, således at sikkerheden forbliver høj. 

Der er fra projektudvalget stor anerkendelse af det udførte arbejde. 

Letland: 
Der søges tilskud fra 10-øres fonden. 

Der afsendes et hold til udveksling. 

Tanzania: 
Holger har via Ejnar orienteret om den aktuelle status for projektet. 

Der er udvalgt 4 personer, som skal udsendes. Undervisningsmateriale er 
udarbejdet. 

Projektet igangsættes og de 2 hold udsendes snarest muligt. Såfremt 
uddannelsesplaner og økonomi godkendes af formand for 
projektudvalget efter fremsendelse. 

Benin: 
Det ser ud til at vores rolle i projektet bliver væsentlig mindre. Carsten 
orienterer igen når der er nye oplysninger. 

Zimbabwe: 
Der er doneret 2 biler inkl. udstyr fra Falck Danmark A/S. Projektet er 
ikke endeligt udarbejdet endnu, men kører stadig i regi af Care4People. 

Der er enighed om at der sendes et rekognosceringshold afsted. Der søges 
efterfølgende penge via CISU. 

Kenya: 
Der arbejdes stadig på projektet. Umiddelbart er projektet klar til start 
ultimo 2015 primo 2016. 

Generelt: 
Der indskærpes at vaccinationer overholdes, således at udsendte har alle 
relevante vaccinationer. Hjælp kan findes hos alment praktiserende 
læger. 

Pkt. 6  Sammenført med pkt. 5. 

Pkt. 7  Sammenført med pkt. 5. 

Pkt. 8  Dato bliver den samme som næste bestyrelsesmøde. 

Pkt. 9  Ejnar foreslår at pkt. 3 udgår generelt af dagsordenen. 

Jarl ser ud til at skulle deltage i en tur til Bolivia i regi af 3F. 

Der bliver sendt branddragter fra lageret på Langvang til Nicaragua, 
således at der er 10 komplette dragter tilbage på lageret. 

Jarl har fået en forespørgsel om et projekt i Togo, der er ikke yderligere 
oplysninger på nuværende tidspunkt. Der forsøges at skaffe flere 
oplysninger til næste møde, således at projektet kan behandles. 
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Mødet blev hævet kl. 10.00.


