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Dagsorden 
Projektudvalgsmøde 

 
 
 
 
 

Møde nr.: 1/2016 

Dato og tid: 26/1 2016 kl. 10.00 

Sted: Falck Aalborg 
Håndværkervej 27 
9000  Aalborg 

Gæster: Jarl Udsen, formand 
Diana Sørensen, Falck Danmark A/S 
Jan Larsen, tovholder Togo 

Bemærk: Parkering kan foregå bag garagerne. 
Dørkode: 2010 eller 2010# 
 
Selve mødet afholdes i skolestuen på 1. 
sal. 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Orientering og underskrivelse af aftale med Falck Danmark A/S 
Diana Sørensen orienterede om samarbejdsaftalen. Denne er vedlagt som 

bilag. Herunder bl.a. muligheden for at deltage i Falck Global Assistance’ 

kurser ved udsendelser, samt at forsikringsforhold der er gældende i 

dagligdagen ifm. ansættelsesforhold hos Falck Danmark A/S. 

Aftalen afregnes efter bilag, op til max. kr. 20.000,- Det aftales senere i forløbet 

hvordan det rent praktisk skal forløbe. 

Fremtidige ønsker omkring donationer, skal gå igennem Diana Sørensen, som 

formidler den videre kontakt. 

Der bliver fremadrettet afholdt løbende dialog møde i mellem Diana Sørensen 

og formanden for projektudvalget, Diana Sørensen indkalder til disse møder. 

Nye ”projektlande” drøftes med vores samarbejdspartner, inden et evt. tilsagn. 

Pkt. 3  Gennemgang af projekter. 
Alle projekter blev gennemgået. 

Togo 
Der er fra myndighederne et ønske om at man kontakter det lokale 

redningskorps. Uddannelsesniveauet er meget lille. 

Nu er der tale om at der vil være behov for basal førstehjælp, efter princippet 

hjælp til selvhjælp. 

Vurderingen er at sikkerheden er acceptabel. Der er ingen aktuelle 

restriktioner på udrejse. Billetprisen er ca. 8-9.000,- pr. person. 

Det er planen at der foretages en rekognosceringsrejse i november 2016. 

Tanzania 
Der har været en snak internt i gruppen om hvad kriterierne for udsendelser 

er. Således at der fremadrettet ikke er tvivl om at der udsendes flest nye 

medlemmer. 

Projektet er udsat pga. problemer med modtagelse af bil osv. i Tanzania. 

Det aftales at der tages kontakt med Merete Trolle omkring projektets fremtid, 

bl.a. tilhørsforhold, drift etc. 

Senegal 
Thomas Holst orienterede om de aktuelle udsendelser. Der har været nogle 

uoverensstemmelser omkring hvem der skal betale hvad. 

Der er kr. 30.000,- tilbage ud af donationen på kr. 100.000,- 

Fremadrettet kan det være et ønske at der er en projektopdelt oversigt over 

status på økonomi. 
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I uge 16 udsendes Mai Bari, der mangler en deltager. Dennis Kron Pedersen 

deltager for at afslutte projektet og lave rekognoscering til fortsættelse af 

projektet/udarbejdelse af nyt projekt. 

Der var en del uoverensstemmelser med aftaler ift. aftaler ved projekt 

eksperthjælp. Det indskærpes fremadrettet at ved flere projekter i samme 

land, kører igennem samme tovholder. 

Thomas Holst kontakter Mette Christensen om at få lavet et samlet bilag til 

brug for betaling til projekt eksperthjælp. 

Honduras 
Der mangler stadig dokumentation for drejebogen fra uddannelsesforløbet. 

Sri Lanka 
Projektet er aflyst. Lise Kjeldsen og Kim Bejlegaard var kede af det, 

hovedsageligt fordi fremtidsperspektiverne i landet så meget lyse ud. 

Congo 
Der er intet nyt ift. sikkerhedssituationen. 

Nigeria 
Sikkerhedssituationen er ikke acceptabel endnu. Derfor afventer projektet. 

Zimbabwe 
Alle tre biler er undervejs. Der er en lokal kontakt, som gør at vi kan få ting 

afgiftsfri til landet igennem Care4People. 

Maj måned afsendes første hold. Det er ønskeligt at holdene udsendes af min. 3 

ugers varighed. 

Tovholder Simon Wonsild har ikke mulighed for at tage afsted på første rejse. 

Ejnar K. Nielsen undersøger hvordan det fremtidige forløb kan køre. 

Bolivia 
Jarl Udsen orienterede med et flot diasshow omkring et eventuelt projekt i 

Bolivia. 

Tilskrevet; Jesper har uden held forsøgt at få respons fra Spanien, de svarer ikke 

og derfor kan projektet ikke videreføres. 

Spanien 
Ejnar K. Nielsen forsøger igen at kontakte Jesper Thomsen for en afklaring af 

fremtiden for projektet. 

Pkt. 4  Økonomi. 
Fremadrettet kommer en oversigt over projekter. 

Projektudvalget ønsker et budget over hvilket økonomisk område de kan agere 

ud fra. Fremadrettet må oplæg til budget være ønskelig senest oktober måned 

året før. 

Pkt. 5  Status på samarbejdspartnere. 
Ikke relevant. 
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Pkt. 6  Ny mødedato. 
Thomas Holm og Dennis Kron Pedersen sender forslag til mødedato. Ejnar 

laver en Doodle. 

Pkt. 7  Evt. 
Jarl Udsen opfordrede til at man deltager i generalforsamlinger i eksterne 

samarbejdspartneres organisationer. 

Fremadrettet skal vi holde eksterne og interne e-mails adskilt. Alle skal være 

bedre til at skelne imellem hvad der er interessant for alle og hvad der kun er 

interessant for enkelte. Eksempelvis ved mødeindkaldelser. 

Ejnar afholder møde med Hans Jensen fra Falck Danmark A/S d. 5/2. Mødet 

vedr. projekter i Afrika. For at sikre vi ikke overlapper hinanden. 

Ejnar, Dennis og Kim deltager i møde i Aarhus vedr. Office 365 d. 10/2. 

Der er kommet afslag fra CISU vedr. projekt Zimbabwe. 

Der skal aftales et møde med Hans Frederik Dydensborg fra Global Medicine 

Aid. Ejnar og Carsten finder en passende dato. Projekter omhandler 

ambulancer i den vestlige del af Ukraine. 

Der er kommet en henvendelse vedr. et projekt i Sydafrika, det afventer mødet 

med Hans Jensen fra Falck Danmark A/S. 

Der er kommet en henvendelse fra 10-øres fonden, med en invitation til et 

møde senere i 2016 vedr. muligt samarbejde. 

Mødet blev hævet kl. 13:50. 
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Underskriftsark 
 

Ejnar Korsgaard Nielsen 
Formand 

 

Niels Erik Dalsgaard 
Næstformand 

 

Carsten Kastbjerg Madsen 
Udvalgsmedlem 

 

Frank Thisgaard 
Udvalgsmedlem 

 

Thomas Holm 
Udvalgsmedlem 

 

Dennis Kron Pedersen 
Udvalgsmedlem 

 

Lisann Hald Lauber 
Udvalgsmedlem 
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Kim Underbjerg Bejlegaard 
Udvalgsmedlem 

 

Lise H. Kjeldsen 
Udvalgsmedlem 

 

Ole Kjær 
Udvalgsmedlem 

 

 


