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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

Mødeinformation 
Møde nr. 1/2022 
Dato og tid: 10/6 2022 kl. 16.00 
Sted: Videokonference 
Bemærk: Langvangen 1 

DK-8930 Randers NØ 

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  Orientering om forestående ændring af bogføringsloven. 
 

Beslutning: 
Dennis orienterede om den nye bogføringslov, som betyder at der fremadrettet 
bliver stillet krav om digitalisering af bilag i bogføringen. Det betyder bl.a. at 
vi ikke kan benytte det ekisterende regnskabssystem i den omkostningsfrie 
udgave, men fremadrettet bliver nødt til at bruge betalingsudgaven, som 
koster kr. 133,- ekskl. moms. 

Der kommer yderligere information, hvis ændringen kommer til at gælde for 
RAV. 

Pkt. 3  Generalforsamling for 2021. 
Pga. COVID-19 blev generalforsamlingen for 2020 afholdt sent på året d. 29/12 
2021. Generalforsamlingen for 2021 skal derfor afholdes inden udgangen af 
2022. 

Der skal findes en dato og evt. form for generalforsamlingen. 

Beslutning: 
Generalforsamlingen afholdes samtidig med det påtænkte mini-seminar. 
Seminaret afholdes på Agerskov Kro og Hotel. JU undersøger mulige datoer. 

Længden er påtænkt at vare 2 dage med 1 overnatning. Evt. med mulighed for 
tilkøb af overnatning dagen før. 

Jarl sørger for regnskabet kommer til revision, samt videresendt til 
bilagskontrollanterne. 

Pkt. 4  Opstart af projekter. 
Bestyrelsen bør diskutere hvorledes en evt. opstart af projekter kan foregå 
efter sommeren. 

Beslutning: 
Dennis laver en opdateret projektbeskrivelse på projektet i Senegal og forsøger 
at samle en projektledelse. Planen er at påbegynde udsendelser i løbet af 
efteråret. 

Julie og Kivan forsøger at få kontakt til Merete Trolle vedr. et projekt i 
Tanzania. 

Pkt. 5  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
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Der er modtaget kr. 5.000,- fra PreMed A/S i sponsorat. Desuden er der ansøgt 
et mindre antal større virksomheder om sponsorater. 

Dennis orienterede omkring GLOBUS, som erstatter Genbrug til Syd og i 
fremtiden har øget fokus på uddannelse, vidensdeling og udveksling. 

Der var en længere debat omkring udvekslingsdelen, specifikt med bekymring 
for kompetenceniveauet ved genbesøg i Danmark. Samtidig kan vidensdeling 
måske også være internt i landet, imellem land og by. 

Pkt. 6  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
Punktet blev behandlet sammen med pkt. 4. 

Pkt. 7  Medlemshvervning. 
 

Beslutning: 
Det besluttes at opstarte en kampagne umiddelbart inden de første 
udsendelser efter sommerferien. 

Pkt. 8  Opfølgningsliste. 
Listen gennemgåes og opdateres. 

Beslutning: 
Der er ingen opdateringer til opfølgningslisten. 

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

Beslutning: 
Dennis udsender mulige datoer umiddelbart efter sommerferien, dvs. ultimo 
august eller primo september. 

Pkt. 10  Evt. 
Dennis prøver at undersøge hvordan arven efter Ejnar kan føres ud i livet. Fx 
om det skal være Zimbabwe pengene bruges i eller om det kan være et andet 
land. 

Julie havde et ønske om at der til seminaret blev lavet en opsamling over 
historikken i RAV, samt hvilke erfaringer der er høstet. 

Mødet blev hævet kl. 19:10. 
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Opfølgningsliste 
Nedenstående liste indeholder opgaver fra det aktuelle møde, samt uafsluttede punkter 
fra tidlligere møder og videreføres til næste bestyrelsesmøde. 
 

Pkt. Emne Sidste 
møde 

Ansv. Deadline 

1 Rammeaftale med Mascot 2018-02 TH  
2 Sponsor-koncept til virksomheder 2020-02 KO  
3 Samarbejde med FOA’s medlemsblad om 

artikler 
2018-04 DP  

4 Udarbejdelse af tidslinie vedr. RAVs historie 2022-01 DP+JU  
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Kivan Bent Olesen 
Næstformand 

Afbud 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Mette Camilla Lohmann 
Kasserer 

Afbud 

Julie Bræmer 
Bestyrelsesmedlem 

 

 

DocuSign Envelope ID: CCED2D97-9380-46BA-9B03-20A8D8E595FF


		2022-06-23T00:36:06-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




