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Onsdag d. 16. september 2015 kl. 18.00 på kontoret 

Tilstede 

DL: Anders Wulff Kristiansen, Frederikke Blemings, Karin Kjær Madsen, Anne Lise Kappel (på Skype) 

Kontor: Humira Ehrari og Sara Rønning-Bæk 

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

a. Gennemgang af projekter jf. projektoversigt. 

a. Frivillighedsstrategi – Hvordan kommer vi til at følge op? 

Karin orienterer kort om oplægget på Stormødet. Oplægget vil forhåbentligt danne 

grundlag for en fremtidig dialog om måden at være frivillig på i CISV. 

b. Hjemmeside 

Der mangler stadig en smule, men Anders, Kenneth og Sara arbejder på højtryk på de 

sidste nørderier og korrektur. Den gamle hjemmeside skal opsiges, når den nye launches til 

Stormødet. Det står Anders for, når vi er sikre på at alt er på plads. 

c. Rekruttering af stabe 

Processen omkring stabe for 2016 er i gang. Her er specielt fokus på at skabe sammenhold 

stabe imellem nationalt. Samtidig fastholdes vanen om at følge op under processen ved HB 

møderne med de respektive lokalforeninger. Karin, Sune og Lærke arbejder videre med det 

endelige papir.  

d. Proces for aflysninger 

Dokumentet fra HB-mødet i maj skærpes og gøres kortere. Sara kigger på det, så det kan 

behandles på HB møde i november. 

b. HB-dagsorden – kort forberedelse 

DL gennemgår kort udsendte dagsorden.  

c. Stormøde – de sidste detaljer 

Anders og Sara kan ikke deltage i Stormødet. Der afholdes ikke Kasserermøde. Det melder Sara til 

Kari. 

d. Kontoret: Vandskade. Vedligeholdelse. Træning af udvalgsformænd. Tilbud fra DUF i efteråret. 

Anders og Sara tager til møde om nye tipsregler på DUF tirsdag d. 22. Der er derudover kommet nyt 

kursuskatalog, som også er tilgængeligt online 

Josefine og Sara har planlagt en dag for udvalgsformænd, d. 3. oktober fra 10-15. Alle nye og gamle 

inviteres. Invitation og tilmelding kommer på CISV portal og Update snarest. 

Josefine er i gang med snakken om kontorets vandskade med forsikringen. Dette skal synes og 

bliver gjort, så snart kalenderne kan gå op. 

e. Arbejdsbyrde ift. frivilligt engagement i Daglig Ledelse 

Karin lægger op til en drøftelse af, hvordan vi finder en holdbar løsning og forventning ift. 

arbejdsbyrden for de valgte i DL. Anne Lise byder ind med flere muligheder, som DL vender kort: 

1. Flere timer i administrationen 

http://duf.dk/medlemstilbud/arrangementer/
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2. Mere tydelig arbejdsdeling 

Til næste DL møde forsøger hvert DL medlem at brainstorme og gennemgå sine opgaver. Hvad er 

mængden, hvad er sjovt, hvad er administration osv.? Giv det også gerne et par tanker, hvordan vi 

kan løse det. 

f. Opdatering fra supervisionsmødet 

Karin og Anders har afholdt møde med Supervisionsgruppen, der i en periode har hjulpet CISV med 

evaluering af de forskellige programmer mm. Nu har de meldt, at alle ønsker at træde tilbage. 

Derfor har DL anmodet dem om at samle deres erfaringer. Deres arbejde har vist en række områder, 

som CISV i fremtiden kan have som opmærksomhedspunkter, når vi arbejder. 

1. Stabssamarbejde 

2. Juniorer, der er udfordret af store ansvarsopgaver. 

DL følger op på temaerne ved et senere møde 

g. RTF for 2016 i Hareskov Værløse bliver dyrere end forventet 

Der skal udarbejdes et nyt budget, før DL kan træffe en beslutning, da det skal i budgettet til næste 

år. DL har forslået Lili Westermann at orientere HB i weekenden. Men der kan ikke tages beslutning 

endnu, da det samlede budget for 2016 ikke er lagt. Anders tager en dialog med Lili om 

udarbejdelse af budget for RTF’en. 

2. Status på økonomi 

a. Status 

Vi har opdaget at der er visse medlemmer, som har været tvangsudmeldt grundet manglende 

betaling, som efterfølgende har betalt, uden at systemet har adviseret os. Derfor skal vi gennemgå 

betalinger, for at sikre at alle der har betalt også er korrekt registrerede som medlemmer. Men ift. 

status her, så arbejder Anne Lise på højtryk for at få gjort status på regnskab til dato ift. budget. 

 

b. Budgetproces for efteråret og budget for 2016 

Udvalgsformænd er informeret om proces og den er sat i gang. Anne Lise sender økonomioversigt 

ud til udvalgene snarest. Den viser, hvad de har brugt i 2015. 

DL gennemgår kort udkastet til budget fra sidste år for at justere og kommentere posteringer. 

Anders og Anne Lise udarbejder budget ud fra kommentarerne. 

3. Status på LF 

a. Efterårets informationsmøder – Hvordan kan DL hjælpe? 

Sara har opdateret hjemmeside med infoaftner, det kommer i Update, og der skal endelig fokus på 

at JB også med fordel kan være repræsenteret på mødet. Sara orienterer Lokalforeninger om 

muligheden for at få foldere som filer, så de kan printe materiale. 
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4. Kommunikation 

a.    Hjemmeside: Årshjul 

Udskydes til DL møde d. 21. oktober. 

b.    Medlemssystem 

Der forelægger flere tilbud og på HB mødet vil Anders gennemgå de tilbud holdt op mod 

kravsspecifikationen. 

5. Status på udvalgsarbejde 

a. Opsamling på årets Risk Management 

Udvalget vil på et møde i efteråret samle op på årets Risk Management, og hvad vi kan gøre for at 

lære fra det. Udvalget vil også snarest se på kommissoriet fra sidste år om klager og sanktioner ift. 

medlemmer. 

b. CFA – Årgang 0. TV2 vil gerne lave optagelser. CFA har sagt ja til at gå i dialog om optagelser. Der 

skal samtidig være samtykke fra alle forældre, og CFA og Risk Management skal se optagelserne 

igennem inden de sendes. CFA-udvalget og den National Risk Manager har styr på det. 

6. Nyt fra international 

7. Akutte problemer og andre beslutninger 

a. Flygtningesituationen – Hvad kan CISV gøre? 

Kommunikation: Update med råd til individuel hjælp: Hvordan kan vi hjælpe? Facebook: Del rådene 

der. 

Idepulje og Mosaik: Opfordre CISVere til at komme til ideer: Madaftener i lokalområdet, buddy-

programmer, modtagelser, tøjindsamlinger til røde kors eller lign., undervisning, ideer til 

kulturforståelse og udveksling, lokale Interchange? 

Få inspiration fra Venligboerne på Facebook og opfordre til at deltage hvor vi kan. 

Sara sætter noget i update og lægger noget på Facebook. 

8. Evt. 

 

 


