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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

Mødeinformation 
Møde nr. 2/2021 
Dato og tid: 25/11 2021 kl. 15.30 
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: 
Der blev besluttet at fjerne punktet vedrørende rammeaftale med Mascot, da 
der var enighed omkring at der søges fra gang til gang hos relevante 
virksomheder. 

Resten af punkterne blev ikke berørt. 

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

Beslutning: 
Dennis orienterede omkring den seneste rapport fra bogholderen. Der er pr. 
d.d. ca. 150 medlemmer. Udviklingen er nogenlunde status quo. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Pkt. 4  Miniseminar. 
Der blev besluttet at afholde et miniseminar i februar/marts 2021. Desværre 
lykkedes det ikke at finde en dato. 

Der bør findes en ny dato snaret, hvis der stadig er et ønske om at afholdes et 
miniseminar. 

Beslutning: 
Der forsøges at finde en dato, svarende til mandag, tirsdag og onsdag i lige 
uger i januar og februar måned 2022. Dennis sørger for at udsende oprette 
afstemning på Doodle. 

Pkt. 5  Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er endnu ikke afholdt. Jf. vedtægterne $ 3, stk. 2, skal 
generalforsamlingen blot afholdes en gang årligt. Der er som sådan ikke noget 
kravt til tid på året. 

Regnskabet er godkendt af den eksterne revisor og mangler blot kontrol fra 
bilagskontrollanterne. 

Der skal findes en dato for afholdelse af generalforsamlingen. 

Endvidere skal der tages stilling til kontingentets størrelse. Nuværende er kr. 
150,- årligt. Sidste gang kontingentet blev ændret var i 2016 fra kr. 120,- årligt. 

Beslutning: 
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Generalforsamlingen afholdes fysisk d. 29/12 kl. 11:00 hos Falck i Viborg. 

Der vil være mulighed for at deltage virtuelt. 

Dennis, Jarl og Kivan er på valg og modtager genvalg. 

Thomas er på valg som suppleant og modtager genvalg. 

Der var enighed om at kontingentet fortsætter uændret for 150,- 

Pkt. 6  Valg af nyt opkrævningssystem. 
Igennem længere tid har vi benyttet Betalingsservice til opkrævning af 
kontingenter. Det har desværre vist sig tungt at benytte administrativt og der 
er derfor et stærkt ønske om at benytte MobilePay til dette. 

Der foreslåes et skifte til Iteras, som er integreret med MobilePay, men 
samtidig kan benytte Betalingsservice, hvis der er medlemmer, som 
foretrækker at betale kontingentet via denne løsning. 

Der er tale om en fuldt automatiseret løsning, som ikke kræver håndtering af 
filer, som den nuværende løsning gør. Dette vil lette arbejdet betragteligt for 
både sekretær og bogholder. 

Desuden vil vedligeholdelsen af systemet til håndtering af medlemmer ikke 
længere påhvile sekretariatet, men leverandøren, hvilket frigiver væsentlige 
ressourcer. 

Systemet vil være omkostningsneutralt allerede ved 100 medlemmer, som vist 
på nedenstående graf. 

 

Beslutning: 
Det blev besluttet at overgå til Iteras. Dennis og Mette arbejder sammen om 
implementeringen. 
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Medlemmer der allerede nu betaler via Betalingsservice vil ikke opleve nogen 
ændring i deres betalingsflow. 

Pkt. 7  Genstart efter Corona. 
Bestyrelsen bør tage stilling til hvordan vi kommer i gang igen efter 
coronapandemien. 

Beslutning: 
Situationen vedr. COVID-19 har udviklet sig i negativ retning siden dagsordnen 
blev udfærdiget. Derfor bliver punktet udsat til et senere tidspunkt, samt debat 
på mini-seminaret, behandlet under pkt. 4. 

Dog var der enighed om at forsøge at komme med historier omkring hvordan 
situationen er i de lande vi har projekter kørende. Fokus bør være på 
projekterne, som er pauseret. 

Pkt. 8  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
Der er ikke noget nyt omkring fundraising. 

Tidligere debat omkring registrering på indsamlinglister hos SKAT blev berørt 
og det blev besluttet af afvente til vi har et konkret projekt i tankerne. 

Pkt. 9  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
Der er ikke noget nyt omkring projekterne. 

Pkt. 10  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
Næste møde er i forbindelse med generalforsamlingen d. 29/12 2021 kl. 11:00. 

Pkt. 11  Evt. 
Dennis tager kontakt til et medlem omkring henvendelse vedrørende 
strukturering af projekter efter henvendelse til Julie. 

Hjemmesiden opdateres, så der kommer et mere præhospitalt lignende 
udseende i billeder og fokus. 

Fremadrettet bliver referater m.v. offentligt tilgængelige efter overgangen til 
Iteras. 

Mødet blev hævet kl. 16.45. 
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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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