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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Senegal 
Thomas Holst Nielsen (THN) og Dennis Kron Pedersen (DP) har afholdt 
møde med Sidy Badji d. 18/11 2016 i Vejle. Det er aftalt at der afsendes 
en forespørgsel fra ADASEC på 2 stk. ambulancer til donation. 

Projektet kommer til at indeholde undervisning i ambulanceteknik, 
anatomi, fysiologi, patologi, brand og førstehjælp. 

THN og DP udarbejder i øjeblikket projektbeskrivelse og budget, som 
oversendes til Jarl Udsen (JU), som forsøger fundraising på baggrund af 
denne, først via de tidligere succesfulde fonde. 

Det er aftalt at Sidy Badji laver fundraising på ambulancer og transport 
af disse. 

Det forventes at udsendelserne starter efter sommeren 2017. 

Pkt. 3  Zimbabwe 
Thomas Holm (TH) og Ejnar Korsgaard Nielsen (EKN) har været i 
Zimbabwe for at forberede udsendelsen af det første hold til januar. 

Der er lavet gode aftaler med overnatning m.v., processen har været 
overraskende positiv. 

Undervisning kommer til at foregå på de hospitaler, hvor 
ambulancerne er tilknyttet. Den 3. ambulance er endnu ikke sat i drift. 

Der har været ca. 45 ansøgere til udsendelserne. 

Det har vist sig at udsendelserne på 4 uger, har givet en del 
planlægningsmæssige udfordringer. Fremadrettet bliver udsendelserne 
på godt 2 uger, således at planlægningen standardiseres. 

Pkt. 4  Tanzania 
Projektet er i hvile indtil videre. 

Pkt. 5  Ukraine 
Der har igen været forsøgt at fastholde kontakten til Patriot Defence, 
hvilket har været meget svært. Peter Dam (PD) og DP er i øjeblikket i 
overvejelser om, hvordan fremtiden for projektet ser ud. 

Alternativt arbejdes der på uddannelse af læger i akutbehandling. 
Undervisningen er målrettet læger fra almen praksis, som bor i 
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landområderne. Lægerne samles i en større by, hvor undervisningen 
kan foregå. 

Der forsøges at konkretisere fremtiden for projekterne, således at der 
kommer en afklaring af hvad der skal ske i fremtiden. 

Pkt. 6  Togo 
Projektet er i hvile indtil videre. 

Pkt. 7  Benin 
Projektet udgår indtil videre. Falck er meget aktive i landet. 

Pkt. 8  Bolivia 
JU forventer at der afsendes en ansøgning til CISU. Der afventer dog 
stadig svar fra vores lokale kontakt. 

Budgettet er lige nu omkring DKK 3-400.000,- 

JU har modtaget en invitation til Bolivia i uge 8. Der arbejdes lige nu på 
at få frihed fra arbejde. 

EKN foreslog at vi øger samarbejdet med Jens Harder Larsen, da han 
kommer retur til Danmark, når 10-øres fondens projekt i Nicaragua 
slutter. 

Ole Kjær (OK), Allan Nielsen (AN) deltager også i projektudviklingen. 

Pkt. 9  Congo 
Projektet udgår, da der ikke er ændringer i rejsevejledningerne. 

Pkt. 10  Letland 
Projektet udgår. 

Pkt. 11  Gennemgang af øvrige projekter. 
Intet. 

Pkt. 12  Økonomi. 
Der ønskes fremadrettet en bedre indsigt i økonomien. Mette 
Christensen (MC) bedes om at fremsende den månedlige oversigt til 
EKN. 

Pkt. 13  Status på samarbejdspartnere. 
Kompetencefonden; EKN sender liste til CKM med de enkelte hold, som 
videresendes til kompetencefondens sekretariat. EKN snakker med MC 
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omkring tilbageholdelse og tilbagebetaling af depositum vedr. 
udsendelserne. 

Pkt. 14  Orientering fra bestyrelse. 
Intet nyt. 

Pkt. 15  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Der opfordres til at dele billeder og erfaringer fra udsendelser, så der 
kan dokumenteres overfor donorer. 

Pkt. 16  Orientering fra PR-udvalg. 
Der kommer en ny roll-up, samt blanke visitkort til udsendte. 

Pkt. 17  Orientering fra Uddannelsesudvalg. 
Der er aftalt at der laves en databank med uddannelsesmateriale. 

Pkt. 18  Ny mødedato. 
Der blev aftalt at mødes d. 1/3 i Aalborg, umiddelbart før 
generalforsamlingen. 

Pkt. 19  Evt. 

Mødet blev hævet kl. 12:15. 
  


