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Dato og tid: 4/2 2015 kl. 09.30 -  

Sted: Videokonference via Lync 

Inviterede: Jarl Udsen 

Bemærk:  
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Pkt. 1  Velkomst og valg af ordstyrer. 
Ejnar bød velkommen, der blev ikke valgt en ordstyrer. 

Pkt. 2  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 

Pkt. 3  Orientering fra formanden, samt gennemgang af opfølgningslisten. 
Økonomien for vores projekter ser sund ud og vi har overholdt budget 
2014, hvilket også vil ske i 2015.	

Pkt. 4  Status på ebola. 
Se pkt. 4. 

Pkt. 5  Igangværende projekter. 
Tanzania projektet gennemgås og frafald af tovholder Finn Søgård 
drøftes, vi er enige om at de ændringer i projekter i Afrika kan og vil 
også fremadrettet kunne blive ændret med kort eller uden varsel, det 
aftales at projektet forsætter inden for den økonomiske ramme som er 
udstedt, Frank er bindeled til projektet. 
 
Honduras projektet gennemgås og det aftales at Ejnar retter 
henvendelse til tovholder Mikael og Lisann om at projektet kan 
afsluttes med nævnte personer og inden for beløbet på billigste 
billetpris som tilskrevet udvalget ca. kr. 13.200.- det forventes at der 
arbejdes hen imod at der laves et projekt som er lokalforankret og 
bæredygtigt jf. CISU-principperne under dette næste ophold, gerne 
indeholdende både brand og førstehjælp, Thomas Holm er bindeled til 
projektet. 
 
Senegal førstehjælps projektet som har været midlertidigt stoppet pga. 
frygt for udbredelse af ebola, besluttes det at op starte igen med tre 
hold, da der har været et økonomisk tab pga. frygten for ebola har vi 
mistet en del penge på tabte flybilletter, der er nu afsat kr. 30.000.- til 
de tre foreløbig sidste hold. Dennis Kron er bindeled til projektet. 
 
Zimbabwe rekognoscering foregår fra 7/2 til 21/2 og alt er på plads til 
denne tur, der er indkøbt flybilletter for ca. kr. 16.000.- beløbet ligger 
inden for rammerne, resten af opgaven dækkes ind af sponsorater og 
egen betaling, CISU-ansøgning og diverse ansøgninger er på plads, 
Ejnar er bindeled til projektet. 
 
Kenya intet nyt. 
 
Spanien udveksling rykker Jesper Thomsen på, Jarl fremsender 
oplysninger til Ejnar. 
 
Bolivia, Jarl har været på tur til Bolivia med 3F og har i den anledning 
foretaget de første indtryk og aftaler i landet, det aftales at Ejnar og Jarl 
sammenfatter en CISU-ansøgning ud fra Jarls projektbeskrivelse. 
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Udsendte forslag til dokumenter for Tovholderfunktionen og brev til 
udsendte drøftes og der er enighed om at gå videre i processen for at 
have et bilag klar inden for et par måneder. 
 
Der træffes en beslutning om at der til hvert projekt er et ansvarligt 
bindeled til udvalget, denne person er ”mellem mand” for udvalget til 
det enkelte projekt, det vil sige at der forventes en tæt dialog med 
tovholderen, de projekter som er sat i gang tildeles bindeledet på dette 
møde, udvalget kan styrkes i antal såfremt antallet af projekter stiger 
voldsomt, dette skal ske i enighed. 
 
Niels Erik som har den forsikringsmæssige dialog med Falck, vil 
forespørge om der kan ligge en fordel i at vi fremadrettet køber vores 
rejser igennem Falck travel, der er stor opbakning til at se positivt på 
dette tiltag og vi glæder os til at høre mere derom senest på næste 
møde. 
 
Såfremt vi har iværksat et projekt i et land og dette projekt skal 
standses uden varsel, er vi enige om at dette kun kan ske hvis enten 
WHO, SSI eller udenrigsministeriet givet indrejse forbud, projekter 
bremses ikke pga følelses mæssige ting, derfor vil depositum IKKE blive 
tilbagebetalt såfremt et medlem ikke vil rejse pga anden form for frygt, 
dette skal fremgå af brevet til kommende udsendte. 

Pkt. 6  Ny mødedato. 
Der blev ikke aftalt en ny dato. 

Pkt. 7  Evt. 
Der er frigivet beløb til konference 2015 til afholdelse. 
 
Carsten og Ejnar tager kontakten med CISU fremadrettet. 
 

 
  


