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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Senegal 
Der arbejdes stadigvæk på en projektbeskrivelse. 

Pkt. 3  Zimbabwe 
Hold 1 har været afsted i Zimbabwe i 4 uger. De resterende hold er på 2 
uger. Der sendes ikke yderligere hold afsted i 4 uger. Generelt har 
udsendelsen været positiv rent uddannelsesmæssigt. Der har været 
nogle småting, som er blevet tilrettet til de næste hold. Den endelige 
evaluering fra hold 1 afventes stadigvæk. 

Hold 2 er blevet udsat pga. tilskadekomst. Lige nu planlægges 
udsendelsen af hold 2, så snart der kommer klarhed over datoer. Der 
bliver refunderet ca. 7.000,- fra rejseforsikringen, dermed er 
ekstraudgiften ikke særlig stor. 

Projektet ændres, så det bliver hospitalet, som kommer til at forestå 
transport lokalt. Der har været eksempler på hold 1, hvor den lokale 
samarbejdspartner ikke har overholdt aftaler omkring betaling osv. 
Løsningen er lidt dyrere, men der bliver mere sikkerhed/stabilitet i 
afregning og planlægning. 

Der blev udleveret en udførlig plan over alle hold med datoer og 
billetnr. på alle hold resten af 2017. 

Der kom en henvendelse fra en fremtidig udsendt, om hans familie 
kunne deltage på en del af turen, samt om han kunne blive og rejse 
hjem med dem senere. Dette blev afvist jf. en tidligere 
bestyrelsesbeslutning, hvor det blev besluttet at alle rejser ud og hjem 
sammen. 

Der bliver løbende sendt relevant materiel med de udsendte, dog i 
begrænset mængde. 

Pkt. 4  Tanzania 
Der er kommet en henvendelse fra Merete Trolle om vi kan levere en 
ikke nærmere beskrevet mængde udstyr til ambulancer i Tanzania. 

Beslutningen blev at der sendes et svar om at vi ikke har mulighed for 
at deltage med så kort varsel, samt at vi ønsker et tættere samarbejde 
omkring selve projektet, før vi kan deltage i projektet. Endvidere 
meddeles det at hun er velkommen til at kontakte lageret i øst, for 
aftagning af udstyr derfra. 
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Pkt. 5  Ukraine 
Der er skabt kontakt til den lokale samarbejdspartner igen. Der 
undersøges om projektet kan rettes imod undervisning af politi, 
brandfolk og chauffører på ambulancer, svarende til et EMR-niveau. 

Pkt. 6  Bolivia 
Der er planlagt 1½ dag under den forestående rejse til besøg på 
brandstationen, som projektet skal foregå på. Turen påbegyndes d. 
13/2. 

JU forbereder en præsentation til brug på turen. Der mangler stadig 
afklaring omkring det juridiske aspekt ift. delegation af medicinske 
kompetencer. 

Der er skabt kontakter til danske forretningsfolk, som arbejder lokalt i 
Bolivia. 

TH ønskede at der konkret blev taget detaljerede billeder af biler og 
udstyr. Endvidere ønskes der en konkretisering af det aktuelle 
uddannelsesniveau. 

Der blev aftalt at vi afventer JU’s tilbagemelding, derefter besluttes der 
evt. rekognosceringstur. 

Pkt. 7  Gennemgang af øvrige projekter. 
Der er kommet en henvendelse fra Kenneth Kronohage, som er blevet 
selvstændig. Han har henvendt sig vedr. et projekt i Dubai.  

Pkt. 8  Økonomi. 
Budgettet på Zimbabwe holder stort set. Der afventes hvordan 
rejseforsikringen dækker aflysningen. 

Pkt. 9  Status på samarbejdspartnere. 
10-øres fonden har et ønske om at der fremadrettet fokuseres på brand, 
sekundært assistance, hvis det kan indarbejdes i projekterne. 

Pkt. 10  Orientering fra bestyrelse. 
Udsat. 

Pkt. 11  Orientering fra fundraisingudvalg. 
Der er udsendt ansøgninger til ca. 10 virksomheder, hovedsageligt 
medicinalvirksomheder. Der er ikke søgt om specifikke beløb, men om 
en dialog. 
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Hos vores kontaktperson i Bolivia er der en ansøgning på ca. 400.000,- 
under udarbejdelse. Der forventes en yderligere afklaring under JU 
rejse fra d. 13/2. 

Finansiering vedr. projekter i Senegal er afsluttet. Der afventes et nyt 
budget, som der kan søges om. 

Medlemsskabet af CISU blev debatteret. Vedr. fundraising er der 
enighed om at vi ikke får det optimale ud af medlemsskabet. Det kan 
hænge sammen med at mange af vores projekter er baseret på 
offentlige samarbejdspartnere. Beslutningen blev at projektudvalget 
anbefaler at medlemsskabet evalueres igen i december 2017. 

Pkt. 12  Orientering fra PR-udvalg. 
Salget af merchandise er nu stoppet. Resterne er nu på depotet på 
Langvang. 

Pkt. 13  Orientering fra Uddannelsesudvalg. 
Der er udarbejdet en overordnet modulbaseret undervisningsplan, som 
skal bruges i projekter fremadrettet. Planen er baseret på MARS, som 
benyttes i Zimbabwe. 

Pkt. 14  Ny mødedato. 
Der blev ikke aftalt en ny dato. 

Pkt. 15  Evt. 
Der blev diskuteret omkring betalingen for revisionspåtegningen af 
regnskabet. Bestyrelsen opfordres til at lave en 
forventningsafstemning, alternativt en samarbejdsaftale. 

Problemstillingen mht. fondes mulighed for at stille krav til 
ansættelsesforholdet hos vores medlemmer blev debatteret. 
Konklusionen blev at der ikke ændres i strategien. Vi fortsætter med at 
indhente donationer fra fonde, som fx 10-øres fonden, samtidig med 
donationer fra fx Poul Due Jensens Fond. 

Mødet blev hævet kl. 14:15. 

 
  


