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Onsdag d. 2. december 2015 kl. 18.00 hos Dansk Ungdoms Fællesråd 

Tilstede 

DL: Mia Engel, Josefine Magnussen, Karin Kjær Madsen, Cecilie Rasmussen og Anders Wulff 

Kristiansen, Anne Lise på Skype 

Kontor: Sara Rønning-Bæk 

Referent: Sara Rønning-Bæk 
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1. Status på aktiviteter/projekter  

a. Kontoret: Gulv v. Josefine, DUF- 10 min 

Gulv: Josefine præsenterer hovedtræk fra fire tilbud, hvoraf et af dem skiller sig ud som det bedre. 

Der skal støbes gulv med isolering under. DL godkender denne løsning og Josefine går videre med 

projektet. De indhentede tilbud sendes skriftligt til kontoret, som sørger for at arkivere dem som 

dokumentation for processen. 

DUF tipsmidler: Der er møde om revideringen i næste uge, men det er ikke nødvendigt for Sara og 

Anders at deltage. Til gengæld skal vi være obs på regler ift aktivitet i lokalforeningen, hvor specielt 

også JB aktiviteter skal tænkes med. 

b. Rekruttering af stabe - 5 min 

Udskydes til næste møde, men der er øget opmærksomhed omkring Roskilde og Fyn 

c. Frivillighedsstrategi – 5 min 

Udskydes til næste møde 

d. Afsnit til Update - 5 min 

Sara står fremover for afsnit til Update om DL-møderne. 

e.  Artikel om CISV i skoleannoncering – 5 min 

Sara fremlægger mulighederne. DL beslutter at prioritere pengene til markedsføring andetsteds. 

Sara siger tak for tilbuddet og nej tak. 

f.   Opfølgning på HB-møde - 15 min 

- I am Eleven: Josefine vender tilbage til lokalforeningerne omkring mulighederne ift. afholdelse. 

- Forlængelse af projektansættelse: DL beslutter at forlænge kontrakten til og med 31.03.16. Sara 

udarbejder tillæg til kontrakt og sender til Anne Lise for kommentarer ift. lønjustering (regulering ift. 

lønindeks 2016). 

- Opfølgning med NUDD og RM om retningslinjer om eksterne kurser: Sara følger op med Alexander om 

retningslinjer. DL vender Lindas mail om kurset, og Anders vender tilbage med svar og forventninger til 

feedback efter endt kursus.  

g. Årsskrift 

Karin vender ideen om at lave et årsskrift igen. Sara indsamler data om, hvor mange deltagere, der har 

været afsted i de forskellige udvalg og lokalforeninger. Sara laver udkast til disposition og overvejelser 

om indsamling af materiale. Cecilie overvejer billedindsamling af aktive udvalg og lokalforeninger mm. 

Ambitionen er at have det færdigt i første kvartal. ”Den lærende personlige historie fra CISV”  

h. CISV dagen/GF – proces for ny formand 

CISV-dagen: Afholdes af Nordsjælland d. 12.-13. marts. Karin kontakter Søren Løland. Linda Holmberg 

foreslår et tema om sociale medier. 
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GF: Sara indkalder, når tid er ift. vedtægterne. Anders og Anne Lise tager underskrivning af regnskaber 

med til revisor og vender mulige løsninger. 

Proces for ny formand: DL vil holde øjne og øre åbne om personer, der muligvis har interesse i at stille 

op. Karin tilbyder fortrolig sparring til alle, der går og overvejer det. 

2. Status på økonomi 

a. Status – 5 min 

Resultatet for i år er stadig estimeret til et overskud, og dette er tilpasset med et underskud næste 

år. 

b. Budget 2016 – 10 min 

Alle i DL er informeret om budgettet, så er der ikke behov for yderligere gennemgang. 

International har fastsat fees for 2016, og det ligger samlet 7000kr. dyrere end beregnet, hvilket er 

en afvigelse på under 1%, og dermed besluttes at fastholde fees som forventet fra HB-mødet i 

september. 

3. Status på LF 

4. Kommunikation 

a.    Medlemssystem – 5 min 

Der er indgået kontrakt og processen er i gang. 

 

Sara, Josefine og Mia kigger på årshjul efter nytår. 

 

5. Status på udvalgsarbejde 

       a.    Status i JB v. Mia og Cecilie – 5 min 

Arbejdet er i gang og målene for det næset år er sat. Et af målene er en større integration i CISV og 

lokalforeningerne som en ligeværdig medspiller: Hvordan kan JB skabe transparent arbejde, der spiller bold 

med de lokale aktiviteter 

6. Nyt fra international 

Anders og Linda arbejder videre med et skriv til International omkring R7 og de nye rygeregler. 

7. Akutte problemer og andre beslutninger 

8. Evt. 

Sara sender doodle om møder i 2016 

Forventet varighed: 1 time 20 min 

 

 


