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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 

Mødeinformation 
Møde nr. 5/2020 

Dato og tid: 22/11 2020 kl. 10.00 

Sted: Videokonference 

Bemærk:  

Deltagere 
Jarl Udsen (JU) 

Kivan Bent Olesen (KO) 

Dennis Kron Pedersen (DP) 

Mette Camilla Lohmann (MCL) 

Julie Bræmer (JB) 

Thomas Holm (TH) 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 
Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Opfølgningsliste. 
Listen gennemgås og ajourføres. 

Beslutning: 
Rammeaftalen med Mascot udsættes til der er nogle konkrete udsendelser. TH 

har dog testet nogle bukser, som bestilles til prøve. 

Sponsorkoncept til virksomheder er stadig under udarbejdelse og udsættes til 

næste møde. 

Samarbejde med fagblade udsættes til konkrete udsendelser. 

Pkt. 3  Gennemgang af regnskab m.v. 
Til mødet foreligger den seneste opgørelse fra den eksterne kasserer, som 

gennemgås. 

Der skal besluttes om ekstern udarbejdelse af revideres årsregnskaber skal 

fortsætte, da den nuværende beslutning fra 3/5 2017 skal revideres på ny. 

Beslutning: 
Der er pr. d.d. 155 medlemmer og der står pr. d.d. 282.951,35 på kontoen. 

MCL og JB undersøger om muligheden for at komme på SKATs liste over 

godkendte foreninger til næste møde. 

Pkt. 4  Nyhedsinformation. 
Der ønskes en gennemgang og idéudveksling omkring kommunikation med 

medlemmerne, samt mulige medlemmer. 

Bl.a. via nyhedsbreve, sociale medier og hjemmeside. 

Beslutning: 
MCL arbejder fremadrettet med sociale medier og resten af bestyrelsen sender 

små historier og billeder til hende. Fremadrettet laves opslag ca. én gang om 

ugen. 

Pkt. 5  Samarbejde med Danish Nightingale Foundation (DANIFO). 
Der orienteres om samarbejdet med DANIFO og den seneste udvikling i  

Beslutning: 
Der er modtaget en e-mail fra DANIFO om at de ønsker at arbejde selvstændigt 

med deres første projekt. Dette er taget til efterretning. 

Fremadrettet arbejdes der stadig sammen imellem vore to organisationer, til 

fælles bedste. Fx er der nævnt gode erfaringer med fundraising igennem 

konsulent med speciale i ansøgninger til CISU. 
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Pkt. 6  Miniseminar. 
Der skal besluttes om vi skal afholde et miniseminar i lighed med de senere år 

eller om der er andre muligheder. 

Beslutning: 
DP laver en Doodle omkring weekenderne i løbet af februar og april 2021. 

Pkt. 7  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
Det blev besluttet at der fremadrettet skal laves mindre projekter, som 

nemmere kan søges igennem fx CISU. 

Der blev besluttet at forsøge fundraising igennem CISU via ekstern partner 

nævnt i pkt. 5. 

Pkt. 8  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
Den generelle situation vedr. COVID-19 blev drøftet og der var generelt 

enighed om at sitiationen er meget usikker og ingen kan vurdere hvornår vi 

kan genoptage udsendelser m.v. 

Fremadrettet fokus bliver opstart af projektet i Senegal. 

KO og JB arbejder stadig sammen omkring et eventuelt projekt i Tanzania. 

Pkt. 9  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
DP udsender forslag til datoer for juleafslutning. 

Pkt. 10  Evt. 
JU arbejder på en artikel til fagbladet Redderen, som rundsendes til 

bestyrelsen inden offentliggørelse. 

JU udtrykte glæde over endelig at kunne mødes alle i bestyrelsen og 

opfordrede til at fortsætte det gode arbejde. 

TH påmindede om at der fremadrettet skal være opmærksomhed på hvordan 

vi kommunikerer med medlemmerne ift. hjemtagelser osv. 

Mødet blev hævet kl. 11:40. 
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Opfølgningsliste 
Nedenstående liste indeholder opgaver fra det aktuelle møde, samt uafsluttede punkter 

fra tidlligere møder og videreføres til næste bestyrelsesmøde. 

 

Emne Sidste møde Ansv. Deadline 

Rammeaftale med Mascot 2018-02 TH  

Sponsor-koncept til virksomheder 2020-02 KO  

Samarbejde med FOA’s medlemsblad om 

artikler 

2018-04 DP  
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 

Formand 

 

Kivan Bent Olesen 

Næstformand 

 

Dennis Kron Pedersen 

Sekretær 

 

Mette Camilla Lohmann 

Kasserer 

 

Julie Bræmer 

Bestyrelsesmedlem 
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