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Referat 
Projektudvalgsmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 2/2016 

Dato og tid: 14/4 2015 kl. 17.00 

Sted: Falcks Uddannelsescenter 
Langvangen 1  
DK-8930  Randers NØ 

Gæster: Jarl Udsen, fundraisingudvalg. 
Holger Andersen. 
Merete Trolle og Kasper Trolle. 

 
 

    



Dagsorden 
Møde 2/2016 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 
Godkendt. 

Pkt. 2  Orientering. 
Ejnar Korsgaard Nielsen (EKN) vil orientere om aktuelle emner. 

Beslutning: 
Der blev orienteret om at der ikke bliver udbetalt refunderinger fra kasseren, 

med mindre der er bilag på udgiften. Efterfølgende bliver udgiften bogført, 

parret op på det enkelte projekt. Projektudvalget bliver efterfølgende 

orienteret om aktuel status. 

Det blev aftalt at Carsten Kastbjerg Madsen (CKM) fremadrettet har kontakten 

med Diana Sørensen, Falck Danmark A/S. 

EKN har fremadrettet kontakten med Hans Jensen, Falck Danmark A/S. 

Pkt. 3  Landende rundt. 
Alle aktuelle lande gennemgås. 

Beslutning: 
Alle landende blev gennemgået, refereret nedenfor. 

Tanzania: Merete Trolle (MT) og Kasper Trolle deltog i behandling af punktet 

vedr. Tanzania fra kl. 17:22 - 19:09. 

Alle deltagere præsenterede sig selv, for en god ordens skyld. 

Der blev snakket om fremtidsplanerne for MT og der er ikke nogle aktuelle 

planer om ændringer. 

MT orienterede omkring tidligere udsendelser. Specifikt nævnte hun at der 

ved ansøgning til fonde, kan være en stor fordel at modtage en 

invitation/anmodning fra modtagerlandet. 

EKN gjorde udtryk for at det havde været til frustration for de udtagne 

kandidater, at tidligere udsendelser var blevet aflyst. Første gang var pga. 

ebola, anden gang pga. manglende fremkommelighed af køretøjer. 

MT kunne ikke redegør for hvornår de næste bilver bliver afsendt, lige nu er 

der ikke nogen aktuel dato. 

MT foreslog at der kunne startes et nyt projekt op. Der kan startes med 2-4 

gange førstehjælpskurser, som efterfølgende kunne udvikle sig til en egentlig 

uddannelse og stationer. 

Projektet kunne opstartes via Danida. Pilotprojekter kan have et budget for ca. 

DKK 70.000,-, mens minipuljer har et budget på ca. DKK 5.000.000,- 

Thomas Holm (TH) spurgte specifikt omkring kravene til længden af 

udsendelserne. MT ønsker udsendelser på omkring 2 mdr. Hvis projektet kan 

køres igennem Danida vil deltagere blive aflønnet. 
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Holger Andersen (HA) bliver efterfølgende permanent medlem af 

projektudvalget. HA udarbejder en projektbeskrivelse, som fremlægges 

projektudvalget. 

Jarl Udsen orienterede om hans møde med 10-øres-fonden, hvor han 

fremlagde projekterne i Tanzania og Ukraine. 

Senegal: Sidste hold tager afsted på søndag. Dennis Kron Pedersen (DP) laver 

research til et eventuelt fremtidigt ambulanceprojekt. 

Zimbabwe: Næste udsendelse er d. 16/5. Planlægningen er stadig undervejs. 

Det næste hold er så småt med i planlægningen af deres udsendelse. 

Ukraine: Der er nu udarbejdet en projektbeskrivelse, som mangler den sidste 

tilpasning. Peter Dam (PD) er projektkoordinator, DP er projektleder. 

Næste skridt er at der bliver søgt midler og at der udarbejdes en egentlig 

uddannelsesplan. 

Togo: Thomas Holm (TH), Bent og Jan Larsen mødes i næste uge, for at afklare 

løse spørgsmål. 

Benin: CKM udarbejder en projektbeskrivelse vedr. førstehjælp og ambulance. 

Projektbeskrivelsen præsenteres efterfølgende for projektudvalget.. 

Det aftales at Holger Andersen (HA) finder en nøgleperson, som han sammen 

kan udarbejde projektet sammen med. 

Bolivia: Jarl har haft forsøgt at skabe kontakt med den lokale kontakt uden 

held. 

Congo: Der har ikke været kontakt siden sidst. 

Pkt. 4  Uddannelsesudvalget. 
Der skal planlægges en egentlig start på udvalget, der skal endvidere defineres 

arbejdsopgaver for udvalget. 

Beslutning: 
Udsat. 

Pkt. 5  Lager. 
Thomas vil orientere om aktuel status på lageret. 

Beslutning: 
Der blev vist billeder fra lageret på Sjælland. Michael Borg har samlet en rigtig 

flot mængde udstyr fra udgåede ambulancer. 

Der blev besluttet at der fremadrettet bliver indkøbt tøj specifikt til hver 

udsendelse. Hvis tøjet er i en fornuftig prisklasse er det til ejendom. 

Pkt. 6  Fundraising. 
JU orienterer omkring fundraising. 

Beslutning: 
Udsat. 
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Pkt. 7  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
Der blev ikke aftalt en ny mødedato. 

Pkt. 8  Evt. 
Intet. 

Mødet blev hævet kl. 19.15. 
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Underskriftsark 
 

Ejnar Korsgaard Nielsen 
Formand 

 

Niels Erik Dalsgaard 
Næstformand 

Afbud 

Carsten Kastbjerg Madsen 
Udvalgsmedlem 

 

Frank Thisgaard 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

Thomas Holm 
Udvalgsmedlem 

 

Dennis Kron Pedersen 
Udvalgsmedlem 

 

Lisann Hald Lauber 
Udvalgsmedlem 

Afbud 
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Kim Underbjerg Bejlegaard 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

 

Lise H. Kjeldsen 
Udvalgsmedlem 

 

Ole Kjær 
Udvalgsmedlem 

Afbud 

 


