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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

Mødeinformation 
Møde nr. 2/2022 
Dato og tid: 15/9 2022 kl. 10.00 
Sted: Langvangen 1 

DK-8930 Randers NØ 
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  Økonomi. 
Der orienteres omkring den aktuelle økonomiske situation og medlemmer. 

Beslutning: 
Der er pr. d.d. 153 medlemmer, hvilket er status quo, samt kr. 280.000,- 
indestående på kontoen. 

DP undersøger til næste møde, hvordan fordelingen er ift. øremærkede 
midler. 

Pkt. 3  Generalforsamling for 2021. 
På sidste møde blev det besluttet at afholde generalforsamlingen på seminaret 
d. 13-14/11 på Agerskov Kro og Hotel. 

Genopstilling og evt. nye kandidater skal gennemgåes på mødet. 

Der skal tages stilling til om der er behov for vedtægtsændringer og om 
kontingentet skal fortsætte med kr. 150,- pr. år. 

Beslutning: 
JU laver aftale med bilagskontrollanter omkring kontrol af bilag til regnskab, 
samt om de ønsker at modtage genvalg. 

JB og MCL er på valg og ønsker genvalg. 

TH er på valg som suppleant og ønsker genvalg. 

Kontingentet fortsætter uændret kr. 150,- pr. år. 

Der er ikke behov for ændringer i kontingentsatser. Der er enighed om, at der 
som sådan ikke er behov for øgning af indtægter i kontingenter, da disse 
midler primært finansierer administrationen. Projekterne finansieres primært 
via puljer og fonde. 

Der er ikke noget behov for ændringer i vedtægter. 

Generalforsamlingen afholdes d. 13/11 2022 kl. 13:00 efter frokost på Agerskov 
Kro og Hotel. 

Pkt. 4  Seminar 13/11 og 14/11. 
Der bør nedsættes en styregruppe, som varetager planlægningen af seminaret. 

Indtil videre er der 10 tilmeldte. 

Beslutning: 
DP laver opslag på hjemmesiden, MCL videredeler det ud på sociale medier. 

Deltagere opfordres til at tage billeder med, som kan bruges til udarbejdelse af 
video med små korte spørgsmål og svar. 
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Emner, som bør berøres på seminaret kunne være; formidling, 
kommunikation med medlemmer, sociale medier, medlemshvervning. 

TH, MCL og JB laver et overordnet program. 

Der aftales deadline for tilmelding d. 30/10. JU undersøges om det kan 
honoreres ift. Agerskov Kro og Hotel. 

DP forsøger at sammensætte en goodie-bag der udleveres til deltagerne. 

Pkt. 5  Fundraising. 
Orientering vedr. fundraising. 

Beslutning: 
DP orienterede om puljen Fokus, som tegner positivt ift. hvordan tidligere 
projekter har været opbygget. Bl.a. er der her mere fokus på finansiering af 
rejseomkostninger, hvilket har været en udfordring ved CISU. 

Pkt. 6  Projektgennemgang. 
Gennemgang af aktuelle projekter. 

Beslutning: 
DP orienterede om at der er ved at blive sammensat en gruppe, som varetager 
projektledelsen og opstarten af projektet i Senegal. 

Pkt. 7  Opfølgningsliste. 
Listen gennemgåes og opdateres. 

Beslutning: 
Udsat til næste møde. 

Pkt. 8  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
Der blev ikke aftalt en ny dato. 

Pkt. 9  Evt. 
Der forsøges at etablere et samarbejde med skolerne i Esbjerg og Hillerød 
omkring deltagelse i introforløbet for nye ambulancebehandlerelever. Det 
kunne fx være et indlæg i introperioden eller video eller lignende. 

Dennis undersøger muligheden for indkøb af vandflasker, flere yoyo’er og 
øvrige strøgaver. 

JU forlod mødet kl. 11:50. 
 
Mødet blev hævet kl. 13:00. 
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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  
Status på øremærkede midler 2022-02 DP  
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Kivan Bent Olesen 
Næstformand 

Afbud 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Mette Camilla Lohmann 
Kasserer 

 

Julie Bræmer 
Bestyrelsesmedlem 
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