
 

 

 

 

 

CISV Denmark 
Daglig Ledelse 

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

Online DL-møde fredag d. 17. april  
Mødedeltagere: Formand Jesper Lykking, National Risk Manager Linda Holmberg, National 
Repræsentant Anne Tetens, NUDD-repræsentant Astrid Nørgaard Hostrup, National Junior 
Repræsentant Senior Clara Skibild, National Junior Repræsentant Junior, Alberte Lorenz 
Zimsen 

Afbud: Næstformand Rikke Juel Enemærke 

Fraværende: Konstitueret landskasserer Line Koch 

I øvrigt deltager teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock 

 

Dagsorden 
1. Opfølgning på mulighed for Nationale Camps/aktiviteter 
2. Updates fra BEAM/CISV International 
3. HB og GF – hvad kan tages digitalt og hvad skal udskydes? 
4. Evt. 

Referat 

1. Opfølgning på mulighed for Nationale Camps/aktiviteter 
Tilbagemelding fra HB og tilbud fra Fyn om at skrive ud ang. Nationale camps  

Astrid kontakter Karen fra Fyn for at høre inputs til mail ang. Nationale camps. Astrid skriver 
udkast og deler med resten af organisationen. I denne mail linkes også til FAQ’en, der ligger på 
hjemmesiden.   

Vi arbejder på at opdatere FAQ’en med nye informationer løbende også om forsikring.   

2. Updates fra BEAM/CISV International   
Møde med Chapter Development ReCos i slut april og d. 28/4 kl. 18 møde med CD – 
Anne skriver til Lotta. 

mailto:daglig.ledelse@dk.cisv.org
http://www.cisv.dk


 

 

 

 

 

CISV Denmark 
Daglig Ledelse 

E-mail: daglig.ledelse@dk.cisv.org  
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Vi skriver selv stikord i dokumentet https://docs.google.com/document/d/1Q-FBQUdL_qup-
O14kwcWR6yqgk2IEAMM1zx3uffC_0E/edit her som svar inden mandag d. 20. Så mange som 
muligt deltager. 

3. HB og GF – hvad kan tages digitalt og hvad skal udskydes?  
Vi arbejder på at afholde digitalt HB møde. Charlotte undersøger om DUF har nogle forslag til 
digitale redskaber. Herefter skal vi sende invitation ud, såfremt det kan lade sig gøre.   

Vi arbejder på en idédag hvor LF, udvalg og andre organer samles virtuelt for at brainstorme 
ideer over hvordan vi holder organisationen i gang   

Hvordan fastholder vi vores frivillige de næste par måneder? Skal/kan DL igangsætte nogle 
projekter/støtte vores lokalforeninger eller udvalg?   

Erfaringer fra andre lande  
• Stærk SoMe-strategi og øget aktivitet over sommeren  
• Skal vi køre et lignende koncept som ReCo’sne har lavet til alle NA’s for vores 

lokalforeninger?  
• Hvordan sikrer vi at vi ikke taber vores frivillige ‘på gulvet’? Hvordan kan DL være med 

til at drive organisationen fremad (på afstand)? (Townhall?)  

4. Evt. 
Næste møde aftales over mail, når et konkret behov opstår. 

 

Referent, Jesper Lykking  

https://docs.google.com/document/d/1Q-FBQUdL_qup-O14kwcWR6yqgk2IEAMM1zx3uffC_0E/edit
https://docs.google.com/document/d/1Q-FBQUdL_qup-O14kwcWR6yqgk2IEAMM1zx3uffC_0E/edit
mailto:daglig.ledelse@dk.cisv.org
http://www.cisv.dk

