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Pkt. 1!  Velkomst og valg af ordstyrer. 
Der bydes velkommen til årets første fysiske møde, der takkes for 

deltagelse med den korte frist der har været pga mødet med JP Madsen 

efterfølgende. 

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

Pkt. 3!  Orientering fra formanden, samt gennemgang af opfølgningslisten. 
Vi har fået tildelt 3 ambulancer, den ene er afsat til Zimbabwe Maphisa, 

Senegal og de nye projektansøgere vil gerne modtage de andre. 

Der er doneret kuvøse og andet specialudstyr, vi arbejder stadig på 

defibrillatorer (LP12), CPAP  bedøvelses maskine og om muligt er der 

også en respirator doneret, Sidy vil i tilfældet gerne modtage respirator 

til Senegal, aftalt at han ansøger om eksperthjælp ved Genbrug Til Syd 

opfølgning. Han har 3 containere som skal afsted medio juni, han 

anbefaler projekt start førstehjælp september/oktober. 

Der blev foreslået at vi til døgnseminaret får gennemgået og tilrettet 

alle dokumenter ang. udsendelse, projektansvarlig, udsendt hvad gør 

jeg, ”code of conduct”, personlige oplysningssedler og forhåndsordre 

for hjemlig sikkerhedsansvarlig. 

Det er aftalt at alle udtagne medlemmer skal godkendes af 

sekretariatet, inden de får besked om at de er godkendt for kommende 

udsendelse, dette for at sikre at der er indhentet straffe- og 

børneattester, personlig oplysningsdokument og øvrige forhold er i 

orden.  

Den personlige oplysningsseddel blev præsenteret på mødet. Denne 

indarbejdes på medlemsområdet på hjemmesiden og udfyldes her. 

Det indstilles at sikkerhedsmand i Danmark på de enkelte projekter er 

personen, som er bindeledet imellem projektansvarlig og 

projektudvalgsmedlem. 

Sekretariatet består af sekretæren og de 2 formænd. 

Pkt. 4!  Igangværende projekter. 
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Det indstilles at der laves en ny ansøgningsrunde. Der gøres 

opmærksom på at tidligere udtagne og godkendte ansøgere til det 

enkelte projekt har fortrinsret. 

Dette for at give tidligere ansøgere mulighed for at ændre i deres 

prioriteter mht. valg af land. 

Der bliver mulighed for ansøgning når den nye hjemmeside lanceres, 

senest d. 1/5 2015. Fristen sættes til ca. 20 dage. 

Der holdes at infomøde i Vejle d. 22/4 2015 og i Slagelse d. 13/4 2015. 

Mødet afholdes inden ansøgningsrunden, da der ikke afholdes samtaler 

på disse møder, men udelukkende information, de efterfølgende 

samtaler kommer til at foregå lokalt eller pr telefon. 

Senegal 
Dennis som er linie ansvarlig skal mødes med projektansvarlig på 

Senegal Thomas Holst i denne uge. Der er som minimum økonomi til at 

sende 3 hold afsted á 2 personer, dvs der ansøges om 8 personer idet 

der antages at 2 medlemmer må kunne dække behovet for evt afbud. 

Tanzania 
Der er bestilt biletter til de fire personer der skal afsted d. 6/4 2015. 

Vores samarbejdspartner arbejder på at søge midler for at oprette en 

”Falck-station” det vil i tilfældet kunne være noget som vi vil se positivt 

på. 

Honduras 
Der er bestilt biletter til de to personer der skal afsted d. 13/4 2015. 

Der skal undersøges om der er basis for at starte et førstehjælpsprojekt 

op på stedet, Rikke er sikkerhedsansvarlig og får tilsendt de nødvendige 

instrukser for at kunne bestride rollen. 

Zimbabwe 
Projektet er klar til opstart, der er lavet alle nødvendige aftaler mht. 

afhentning og ophold, der bliver ansøgt Cisu af projektansvarlig Simon. 

Egenbetaling er weekender. 

Der ansøges om 5 medlemmer til dette projekt, 3 som udsendes og 2 

som reserver.  

Morten Helmø har oplyst at han rejser med det første hold. 

Der er beskrevet og etableret et projekt med medlemmer med de rette 

kompetencer på et nyt sygehus i Maphisa. Der bliver sendt en 

ambulance og kuvøse til sygehuset. Der er ansøgt penge hos Færch-

fonden. 

Ejnar udarbejder en ansøgning til CISU på Maphisa projektet. 



Referat 
Møde 2/2015 

 
 

 

Side 4 af 4 

 

Redder af Verden | Engvej 32 | DK-7700  Thisted | www.redderafverden.dk | CVR: DK35316221 

 

 

 

Pkt. 5!  Nye projekter. 
Der er indkommet forslag om vores deltagelse og eventuelle donation 

af køretøjer til nye projekter vedr. Nigeria, Togo og Congo. 

Alle projekterne er modtaget og der er givet besked om at der skal 

udarbejdes nogle mere fyldestgørende projektbeskrivelser, 

efterfølgende bliver der arrangeret nogle møder med 

forventningsafstemninger. 

Det er aftalt at møderne afholdes lokalt på vores foranledning. 

Pkt. 6!  Økonomi. 
Vi har indtil dato langt under budget, hvilket vi også forventer at kunne 

gøre i dette år, de beløb som er doneret til landene skal også tilgå disse, 

derfor ligger de udenfor budget, men overholdes selvsagt. 

Der savnes en overordnet økonomistyring på projekterne, således at 

der hele tiden kan foretages en opdateret budgetopfølgning baseret på 

den aktuelle bogføring. 

Det indstilles til bestyrelsen at der indarbejdes en procedure for dette, 

således at regnskabet fremadrettet bogføres via konti, som der kan 

laves budgetopfølgning på. 

Pkt. 7!  Ny mødedato. 
Der blev ikke aftalt en ny dato. 

Pkt. 8!  Evt. 
Der blev forespurgt om der skal sættes et maksimum på antallet af 

projekter. Der tilstræbes at antallet af projekter, så nogenlunde følger 

antallet af medlemmer i projektudvalget, da der er brug for linie 

ansvarlig medlem. 

Det vil dog altid være en konkret vurdering i forhold til tilgangen af 

interessante projekter. 

Carsten Kastberg Madsen deltog fra kl. 13.00 og Thomas Holm deltog i 

mødet med JP Madsen. 

Mødet blev hævet kl. 15.30. 

 

  



Referat 
Møde 2/2015 

 
 

 

 

 

Redder af Verden | Engvej 32 | DK-7700  Thisted | www.redderafverden.dk | CVR: DK35316221 

Underskriftsark 
 

Ejnar Korsgaard Nielsen 
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Udvalgsmedlem 

 

Thomas Holm 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

Dennis Kron Pedersen 
Udvalgsmedlem 

 

Lisann Hald Lauber 
Udvalgsmedlem 
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