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Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 18.30 hos Danks Ungdoms Fællesråd 

Tilstede 

DL: Karin Kjær Madsen, Mia Engel, Cecilie Rasmussen og på Skype: Anne Lise Kappel 

Kontor: Sara Rønning-Bæk, Anders Wulff Kristiansen 

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

a. Kontoret: Kontor v. Josefine, proces for børneattester, stillingsopslag - 10 min 

Kontor: Josefine er desværre syg, derfor tager vi en skriftlig proces om kontor, så vi kan tage en 

beslutning på skrift. 

Proces om børneattester: Sara sender det ud til HB inden mødet på lørdag d. 21. november. Det 

tager i første omgang udgansgpunkt i proces frem for, hvem der gør det.   

Stillingsopslag: Anders ligger det på hjemmeside til fredag, og Sara distribuerer gennem Niels Brock 

og CBS netværk. Det kan ligges op på go.dk eller lignende mod betaling, det sørger Sara for. 

Andet: Frederikke har ikke haft nøgle til porten. Denne skal derfor findes til Cecilie. Sara sørger for 

det.  

b. Rekruttering af stabe  - 10 min 

Udskydes til næste møde. 

c. Afsnit til Update - 5 min 

Karin laver et sammenskriv for de sidste to møder 

d. Artikel om CISV i skoleannoncering – 5 min 

Sara undersøger hvad det koster, hvornår er deadline og udgiver det flere gange om året? 

e. Arbejdsbyrde vs. frivilligt engagement - 30 min 

Fra forrige DL møde-referat: 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 en eventuel for stor arbejdsbyrde. 

DL taler om, at der er en overvejende administrativ byrde, som belaster store dele af den nuværende 

daglige ledelse. På HB-mødet på lørdag vil Karin opfordre til en fremtidig debat om, hvordan vi kan 

organisere den daglige ledelse og administrationen, så det ikke forsager at frivillige kræfter føler sig 

nødsaget til at stoppe deres engagement fremadrettet, fordi forventningerne ikke stemmer overens. 

e.   Heldags DL-møde - 5 min 

Julefrokost: DL holder julefrokost søndag d. 13. december kl. 13.00. 

Alle tager 2 små pakker med 

f.    Møde på DUF v. Karin – 10 min 

Mødet afholdes d. 14. december kl. 15.00-16.30 og dem fra DL, der kan tager med. Mødet er med ny 

organisationskonsulent hos DUF for at diskutere hvad CISV kan få ud af DUF, og for at mødes. 

g.   HB-dagsorden 

DL gennemgik Dagsorden og aftalte ansvarlige for de forskellige punkter.  
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2. Status på økonomi 

a. Status – 10 min 

DL beslutter at give mulighed for to pladser til BESTEM (Lederkursus v. DUF). Ansøgningsfrist v. DUF 

er senest d. 1. december: http://duf.dk/medlemstilbud/uddannelser/bestem/ . Sara orienterer 

yderligere til HB-mødet. 

Økonomien ser fin ud, men vi mangler stadig de sidste udgifter til istandsættelse af kontoret. 

 

b. Budget  2016 – 10 min 

DL gennemgår linjerne for budgetterne til 2016. Dette gennemgås i detaljer i HB referatet fra d. 21. 

november. Herunder bla. en snak om temaet: Social delegation. 

3. Status på LF 

4. Kommunikation 

a.    Hjemmeside:  

Folk giver positiv feedback, og mange ting er lykkedes. Sara og Anders modtager sidste træning i start 

december. Anders laver guides til ny ansat med standardbeskrivelser til programmer mm. 

b.    Årshjul – 15 min: 

Mia arbejder videre 

c.    Medlemssystem – 10 min 

Klubmodul har meddelt en ny dato, der er 2 måneder senere end forventet, dvs. d. 15. marts i stedet 

for d. 15. januar. Det skaber nogle udfordringer ift. projektansættelsen, og det skal vendes med HB til 

mødet d. 21. november, om det bør overvejes at forlænge ansættelsen med 2-3 måneder. Karin og 

Anders forsøger at presse på om lancering kan fremskyndes, så forsinkelsen bliver mindre alvorlig. 

 

5. Status på udvalgsarbejde 

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

       Der er kommet ny NJR, Cecilie, og et nyt fuldt udvalg. 

6. Nyt fra international 

       a.   Internationale afstemninger - 10 min 

Anders vender kort de tre afstemninger, der er internationalt. Disse er også udsendt til HB. DL er enige i 

indstilling fra Anders, som også er bakket op af alle, der har givet input i processen. CISV Danmark stemmer 

derfor for at godkende referatet fra delegeretmødet på Global Conference, imod de 10 brede strategiske 

mål og for at næste Global Conference skal være i Østrig. 

Anders informerer desuden om utilfredshed omkring den nye internationale rejse/helbreds-forsikring 

blandt en del af de Europæiske medlemslande, og at der er en dialog i gang med Governing Board og 

International Office omkring dette. 

http://duf.dk/medlemstilbud/uddannelser/bestem/
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7. Akutte problemer og andre beslutninger 

8. Evt. 

Forventet varighed: 1 time og 40 min – Varighed: 2½ time 

 

 


