
 

 

 

 

 

CISV Denmark 
Daglig Ledelse 

E-mail: daglig.ledelse@dk.cisv.org  
www.cisv.dk 

Online DL-møde fredag d. 3. april  
Mødedeltagere: Formand Jesper Lykking, Næstformand Rikke Juel Enemærke, National Risk 
Manager Linda Holmberg, National Repræsentant Anne Tetens, NUDD-repræsentant Astrid 
Nørgaard Hostrup, National Junior Repræsentant Senior Clara Skibild, National Junior Repræ-
sentant Junior, Alberte Lorenz Zimsen 

Fraværende: Konstitueret landskasserer Line Koch 

I øvrigt deltager teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock 

Dagsorden 
1. Økonomi 
2. Nationale camps  
3. Evt. 

Referat 

1. Økonomi 
Charlotte har deltaget i Town Hall Meeting vedr. den internationale organisations økonomi.  

I korte træk har CISV International en opbygget reserve, hvor man maksimalt to år vil kunne 
hold til en aflysning af camps af dette omfang. Gebyret på 25 ₤ i gebyr pr. deltager bliver op til 
det enkelte land, om det fratrækkes tilbagebetalingen af fee eller ej. Daglig Ledelse fastholder 
anbefaling om at tilbagebetale det fulde fee.  

Intana-forsikring er gældende for påskeaktiviteter, men bliver ikke tegnet for juni-august-pro-
grammer.  

Alle camp fees tilbagebetales nu. Charlotte tjekker op på, hvilke Interchange-delegationer, 
der evt. har fået udbetalt tilskud, som så skal fratrækkes ved refundering.  

2. Nationale camps  
NUDD har holdt møde siden sidst, og har debatteret, hvordan vi involverer også udvalg i pro-
cessen frem mod indstilling til HB.  
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Anne og Astrid udsender Survey i løbet af aftenen. Svarfrist onsdag kl. 12. Anne og Astrid udar-
bejder overblik i overskriftsniveau. I løbet af torsdag - fredag sendes de foreløbige konklusio-
ner til udvalgene i høring. Frist onsdag d. 15. april til daglig ledelse.  

Update/mail: Økonomi og proces om evt. nationale camps. DL sender deres anbefaling deref-
ter til HB om grundlaget - herunder om der er frivillige hænder og om Risk Management er 
ok med niveauet af deltagere og ledere/stabe.  

3. Evt. 
Næste møde online fredag d. 17. april 

 

Referent Rikke Juel Enemærke 


