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Onsdag d. 6. maj kl. 18.00 på kontoret 

Tilstede 

DL: Mia Engell, Frederikke Blemings, Josefine Magnussen, Anders Wulff Kristiansen og Karin Kjær 

Madsen 

Kontor: Sara Rønning-Bæk 

Referent: Sara Rønning-Bæk 

 

 

 



   
 
 

CISV Danmark  Tlf.: (+45)33122478 
Bornholmsgade 1, kld  E-mail: Office@dk.cisv.org 
1266 København K  www.cisv.dk 

1. Bordet rundt og status på aktiviteter/projekter  

a. CISV i fremtiden v. Josefine og Karin 

Punktet udskydes til næste møde 

b. DL tekst til update 

Mia skriver den til næste Update 

c. Ny frivilliguddannelse 

Josefine hører udvalgsformændene om, hvad der er relevant at vide som ny formand. Til august DL 

møde diskuterer vi en opsamling, så nyvalgte efter HB mødet i september får en god velkomst og 

introduktion. 

d. Indkøb af ekstracomputer til billetbestilling i børnebysudvalget 

Vi undersøger reglerne for multimediebeskatning. Såfremt det kan lade sig gøre og HB er enige, skal 

der indkøbes en ny computer med mus, som børnebysudvalget billetmand/kvinde kan bruge på 

kontoret og hjemmefra i spidsbelastede perioder. Anders står for det eventuelle indkøb. Karin 

udarbejder en beskrivelse af computerens funktion. 

e. DUF: Refleks  

Sara tager den med ud i næste update. Herefter skal der sendes ansøgning til DL med motivation for 

deres deltagelse og relevansen for deres arbejde i CISV. 

f. Status på Folkemødet 

SAFU samarbejdet går godt. Der arrangeres debat lørdag eftermiddag med temaet: Mangfoldighed. 

g. Nyt fra kontoret: Shurgaard, DUF ansøgning,  

Sara orienterer kort om forhøjet leje på lageret samt arbejdsdeling på DUF ansøgning. 

Karin har haft samtale med Humira, 3 mrds. evaluering, og Humira vil gerne fortsætte. 

D. 28. maj er oprydningsdag – Sara varsler udvalg om at de skal rydde op i deres ting og sætte 

mærkater på, såfremt de ikke ønsker det skal blive kasseret. 

h. HB-mødet – gennemgang af dagsorden og forberedelse. 

Karin gennemgår dagsorden kort 

Sara sender handlingsplan i redigerbart format til Anders. 

Sara eller Anders finder procedure for valg af udvalgsformænd til HB-mødet til september. 

i. Ekstraordinær Generalforsamling 

Karin undersøger mulige kandidater til at stille op som dirigent på generalforsamlingen. 

Sara lægger årsrapporten på hjemmeside 

j. Evaluering af medlemssystemet – kort gennemgang af data fra survey. 

Anders informerer kort om resultaterne. Der er generel meget lidt opbakning til det nuværende 

system. Vi vender resultater på HB mødet lørdag. 

k. DL Forretningsorden – status? 

Anders og Karin arbejder videre på denne henover sommeren, og forventer at have et udkast klar til 

første DL møde efter sommerferien. 

l. Andre projekter: 

Stabe: Karin er i gang med arbejdet og forudser, at det på HB mødet i september ligger et 

gennemarbejdet diskussionsoplæg klar. 
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Uddannelse af Lokale Risk managers kommer til at foregå i forbindelse med UW0. Det bliver 

udsendt i næste update, og lagt på hjemmesiden. Anders laver tekst til begge. 

2. Status på økonomi 

a. Kravsspecifikation til revisor v. Anne Lise 

Udskudt 

b. Nyt udgiftsbilag 

Udskudt 

3. Status på LF 

Karin og Josefine har nu været hos tre lokalforeninger. Det er en fornøjelse. 

4. Kommunikation 

a. Kommunikation internt og eksternt oplæg v. Karin 

Karin har nedfældet et papir og talt med formanden for Kommunikationsudvalget, Janne, om 

fremtiden. Karin undersøger med Janne om at lægge et møde inden sommerferien for DL og Janne 

til at diskutere kommunikation specifikt. Selve beskrivelsen skal bruges som omdrejningspunkt til 

mødet. Alle med yderligere kommentarer skal tilføje dem til dokumentet.  

b. Brug af Sharepoint 

Tages på kommunikationsmødet. 

5. Status på udvalgsarbejde 

a. JB integration i CISV (i forlængelse af sidste mødes orientering fra CISV International) 

Frederikke og Mia orienterer om de strømninger af information og holdninger, der lige nu er ved at 

forme sig om de organisatoriske ændringer i JB. Til næste møde præsenterer de en liste over de 

mest væsentlige pointer for JB i DK, som vi skal tage med i diskussionen om JB internationals 

fremtid. 

b. Valg til udvalg i september v. Josefine 

Proceduren gennemgås ved næste HB møde, så alle får overblik og kan opfordre folk, de steder, 

hvor der er valg. Efter HB mødet sendes der ud i Update med opfordring, og en liste over, hvem der 

er på valg. Sara og Anders finder valgproceduren frem fra gemmerne. 

6. Nyt fra international 

a. DEAR21: Call for Facilitators 

Josefine sender den videre til NUDD. 

7. Akutte problemer og andre beslutninger 

8. Evt. 

Anders retter forsikringstekst på hjemmeside ift. RTF og lignende. 

 


