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Dagsorden 
Projektudvalgsmøde 

 
 
 
 
 

Møde nr.: 3/2015 

Dato og tid: 12/6 2015 kl. 13.30 - 16.00 

Sted: Falcks Uddannelsescenter 
Langvangen 1 
DK-8930  Randers NØ 

Gæster: Knud Bentholm 
Lise Kjeldsen 
Peter Dam 

Bemærk: Forplejning undervejs 
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Pkt. 1!  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat blev godkendt. 

Pkt. 2!  Orientering fra formanden. 
Ejnar orienterede om den nye hjemmeside. Dennis supplerede med 
information. 

Der har været afholdt et møde med CISU. Der var nogle ændringer til 
ansøgningerne, så der skulle prioriteres højere, at der var en lokal fond. 

Der kommer svar fra Færch-fonden i denne måned vedr.  projekt 
Maphisa i Zimbabwe. 

Forretningsordnen skal gennemgås i udvalget. 

Der er modtaget en ambulance den er plaveret i Struer, som bliver 
bygget om til en baby-ambulance, som skal doneres til projekt Maphisa 
Zimbabwe. 

Der er afsendt en respirator til Senegal, som er doneret af Sygehus 
Thy/Mors. Der er kommet besked fra Sidy Badji om at Genbrug til Syd 
har doneret kr. 15.000,- til rejser til Senegal. 

Ejnar har et ønske om at der kunne udarbejdes en mailingliste 

Pkt. 3!  Igangværende projekter. 
Nedenstående er en gennemgang af de enkelte projekter. 

 

Letland 
Projektet har været lukket pga manglende midler fra Letterne til 
genbesøg, de som har været på besøg derovre arbejder på genbesøg. 

Der har været kontakt fra de udsendte at der står knap kr. 4.000,- 
tilbage i projekter. Gruppen søger forskellige organisationer, så man 
kan komme op på godt kr. 8.000,- 

Der planlægges et genbesøg i 2. kvartal 2016. Der planlægges deltagelse 
af flere forskellige personalegrupper. 

Der afventes et endeligt budget fra gruppen. 

 

Tanzania 
Der har været afholdt møde. Der skal sendes folk afsted igen til 
september. Det anbefales fra gruppen at der udsendes 4 mand. Én 
gammel og 3 nye. Evt. udsendelse i op til 3 uger. 
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Baggrunden for at gå fra 2 til 4, er at der er flere opgaver simultant i 
projektet.  

Samtidig har der dd været afholdt møde med delegation fra Tanzania 
og Falck, hvilket åbner op for et langt større samarbejde fremadrettet. 

 

Senegal 
3 hold afsendes frem til februar 2015. Der er 5 ud af 6 personer, som 
ikke kan deltage i dette tidsrum. Der findes personer fra listen. 

Projekt eksperthjælp (respirator) har modtaget kr. 15.000,- til 
afsendelse af 2 personer iflg Sidy Badji, vi afventer dokumentation 
inden aftale om udsendelse, doktor Santa Pilgård nævnes som evt 
deltager. 

Der skal bruges 7 mand i alt. Planen er at Thomas Holst eller Dennis 
Kron Pedersen tager med det sidste hold og afslutter dette projekt. 

 

Honduras 
Honduras er afsluttet for nuværende. Formålet med sidste rejse var at 
undersøge mulighederne for at etablere et nyt projekt. 

Der er udmeldt fra de udsendte at der er kontakter, projektudvalget 
afventer endnu denne. 

 

Bolivia 
Der afventes udspil fra de faglige organisationer, Jarl Udsen har tråden. 

 

Togo 
Der har været afholdt møde, der undersøges for tiden fundraising og 
der udarbejdes en projektbeskrivelse. Jan Larsen er tovholder og 
Thomas Holm forbindelseslinie til PU. 

 

Congo 
Der har været afholdt møde med Danish African Aid, Peter Dam 
(tovholder), Carsten K. Madsen og Dennis Kron Pedersen. 

Referat fra mødet er tilgængeligt på Office 365. 

 

Spanien 
På hold. Ejnar kontakter Jesper Thomsen for afklaring. 
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Sri Lanka 
Der er ønske om at etablere et uddannelsessystem ifm. Falcks 
virksomhed på Sri Lanka. 

Der er søgt midler til en rekognoscering på kr. 60.000,-  

Der er opstillet store krav til uddannelsesniveauet, formålet med 
rekognosceringen er bl.a. at undersøge dette, Ejnar er meget indeover 
dette projekt pga mulighederne for et øget samarbejde med Falck og 
IFU fremadrettet, rekognoscerings tur hurtigst muligt.   

Lise Kjeldsen er koordinerende landeansvarlig.  

( Supervisor Kim Bejlegård er udvalgt som uddannelses ansvarlig Sri 
Lanka og samme indgår i et fremtidigt team af disse). Tilskrevet ref 
EKN 

 

Zimbabwe 
Der afventes svar fra Færch-fonden til Maphisa i denne måned. Der er 
også søgt igennem Care4People og CISU. 

Care4People har modtaget 2 ambulancer (november 2015) fra Falck og 
1 ambulance fra RAV. 

Der skal 4 mand på 2 hold i op til 3 uger afsted sidst på efteråret i 2015 / 
forår 2016. 

 

Nigeria 
Det blev besluttet at Morten Mølgaard bliver spurgt om han vil varetage 
projektet 

Pkt. 4!  Orientering om informationsmøder. 

Pkt. 5!  Økonomi. 
Ikke behandlet. 

Pkt. 6!  Gennemgang af Office 365. 
Dennis gennemgik Office 365. 

Pkt. 7!  Ny mødedato. 
Lise spurgte om der var noget maksimalt antal af projekter vi tager 
ind? Spørgsmålet var specifikt henvist til personalemanglen i alle 
regioner. 
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Der er som sådant ikke noget maksimalt antal, det hviler altid på en 
individuel vurdering. 

Pkt. 8!  Evt. 
Der er etableret kontakt til 2 personer, som kan oversætte til engelsk og 
en til spansk via jobbanken på hjemmesiden. 

Mødet blev hævet kl. 15.45. 
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Underskriftsark 
 

Ejnar Korsgaard Nielsen 
Formand 

 

Niels Erik Dalsgaard 
Næstformand 

Afbud 

Carsten Kastbjerg Madsen 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

Frank Thisgaard 
Udvalgsmedlem 

 

Thomas Holm 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

Dennis Kron Pedersen 
Udvalgsmedlem 

 

Lisann Hald Lauber 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

 


