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Møde nr.: 3/2016 

Dato og tid: 31/8 2016 kl. 16.00 

Sted: Falcks Uddannelsescenter 
Langvangen 1  
DK-8930  Randers NØ 

Gæster: Jarl Udsen, fundraising 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Senegal 
Der har været meget stille fra vores samarbejdspartnere i Senegal, 

ADASEC siden vores besøg. Der har været forsøg kontakt flere gange, 

uden held. 

Via Sidy Badji har vi nu fået kontakt. Han ventes hjem fra rejse til 

Senegal primo september. Herefter aftales et møde, hvor detaljerne 

skulle komme på plads. 

Det blev besluttet at undersøge muligheden for at sende en brandbil til 

Senegal. 

Pkt. 3  Zimbabwe 
Der er blevet bevilliget et beløb på i alt 300.000 fra 10 øres fonden. 

På baggrund af denne donation blev det aftalt at der sendes et hold 

derned med materialer og for at få underskrevet aftaler om ophold for 

vores kommende udsendelser. 

Morten Helmø, Ejnar og Thomas Holm tager til Zimbabwe i perioden 

2/11 - 16/11. 

Thomas Holm indkøber klassesæt med undervisningsmateriale. 

Der kommer en artikel i redderen og umiddelbart derefter ansøges om 

medlemmer til udsendelserne 2017. 

Pkt. 4  Tanzania 
Merete Trolle har ikke svaret på vores kontakt vedr. samarbejdsaftale. 

Holger har haft aftalt et møde med hende, som dog blev aflyst. 

Konklusion: vi samarbejder med de som er aktive i forhold til gensidig 

kontakt. 

Pkt. 5  Ukraine 
Peter Dam og Dennis Kron Pedersen har været afsted i Ukraine for 2. 

gang, for at bekræfte og underskrive samarbejdsaftaler med Patriot 

Defence. 

Projektet omkring uddannelse af EMR og paramedicinere, kommer til 

at foregå i Odessa i stedet for Kiev. Sikkerheden er lige så acceptabel, 

som i Kiev. 
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Grundet de seneste ændringer, vil budgettet stige lidt, grundet den 

ekstra flyvning fra Kiev til Odessa. 

Vores samarbejdspartner Patriot Defence’ formand er blevet udpeget til 

vice sundhedsminister i Ukraine, sidenhen konstitueret 

sundhedsminister. Der ses rigtig gode udviklingsmuligheder i landet. 

Det er aftalt at vi inspirerer os af de amerikanske EMR-niveauer/tests. I 

Patriot Defence findes der instruktører, som har erfaring fra dette. 

Næste skridt er at aktivere uddannelsesudvalget, så der kan blive 

udarbejdet et egentligt uddannelsesmateriale. 

Det aftales at der udvælges 2 hold á 2 personer inkl. én ekstra til at 

afslutte de første udsendelser. Finansieringen er klar fra 

kompetencefonden. Dvs. der kun kan udsendelse medlemmer ansatte i 

Falck og Responce. 

Pkt. 6  Togo 
Der har været afholdt møde d. 21/4 i Horsens. Der har ikke været 

aktivitet siden da. Opfattelsen er at der mangler lokal forankring og 

netværksdannelse i Togo, for at projektet kan fortsætte. 

Beslutningen fra projektgruppen er at projektet pauseres indtil videre 

og at der afventes initiativer fra Togo. 

Pkt. 7  Benin 
Carsten har kontakt til en lokal ildsjæl, som er i stand til at etablere en 

lokal organisation. Hermed bliver ansøgningen igennem CISU 

væsentlig forenklet. 

Idéen er at udvikle en pakke med motorcykler, som kan bruges som 

ambulancer, sammen med uddannelse af personel til drift af disse. 

Carsten arbejder videre med projektet og præsenterer det på et senere 

møde. 

Pkt. 8  Bolivia 
Det aftales af branddragterne på lager bruges til Bolivia i første 

omgang. 

Jarl tager dragterne med hjem dd. Senegal bliver i anden omgang, da 

projektet ikke er klar. 

Jarl søger penge igennem fonde. Ejnar søger penge igennem specifikke 

virksomheder. 

Ole, Jarl og Allan er gruppens ledelse fremadrettet. 

Pkt. 9  Congo 
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Sikkerhedsvurderingen er uændret. Projektet er derfor stadig pauseret. 

Pkt. 10  Letland 
Projektet udgår. 

Pkt. 11  Gennemgang af øvrige projekter. 
Allan arbejder stadig på de indledende forhandlinger/planer vedr. 

projektet i Nigeria. 

Pkt. 12  Økonomi. 
Den aktuelle økonomi blev gennemgået uden bemærkninger. 

Pkt. 13  Status på samarbejdspartnere. 
Udsat. 

Pkt. 14  Orientering fra bestyrelse. 
Udsat. 

Pkt. 15  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Udsat. 

Pkt. 16  Orientering fra PR-udvalg. 
Udsat. 

Pkt. 17  Orientering fra Uddannelsesudvalg. 
Udsat. 

Pkt. 18  Ny mødedato. 
Der blev ikke aftalt en ny dato. 

Pkt. 19  Evt. 
Intet. 

Mødet blev hævet kl. 19:00. 
 

 
  


