
 

 

 

 

 

CISV Denmark 
Daglig Ledelse 

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

Dagsorden Daglig Ledelse d. 18.6.2020  
Teams-møde kl. 20 

Punkter til drøftelse/beslutning 
1. Forberedelse af kommende Generalforsamling 
2. Gennemgang og forberedelse af dagsorden til HB-møde (online søndag d. 21. 

juni) - se dagsorden 
3. Motions og inddragelse af CISV Danmark 
4. Konstituering i Daglig Ledelse 
5. Evt. 

Mødeleder: Jesper Lykking 

Referent: Rikke Juel Enemærke 

Referat Daglig Ledelse d. 18.6.2020  
Teams-møde kl. 20 

Til stede: Formand Jesper Lykking, Næstformand Rikke Juel Enemærke, National Risk Mana-
ger Linda Holmberg, National Repræsentant Astrid Nørgaard Hostrup, National Junior Re-
præsentant Senior Clara Skibild, National Junior Repræsentant Junior, Alberte Lorenz Zim-
sen 

Fraværende: Konstitueret landskasserer Line Koch 

I øvrigt deltager teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock 

Punkter til drøftelse/beslutning 
1. Forberedelse af kommende Generalforsamling - se dagsorden for den aflyste 
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Vi foreslår HB at afholde Generalforsamling i forbindelse med Stormødet i sep-
tember. Efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling i forbin-
delse med førstkommende Daglig Ledelses møde, under forudsætning af, at Ge-
neralforsamlingen vedtager vedtægtsændringerne 

2. Gennemgang og forberedelse af dagsorden til HB-møde (online søndag d. 21. 
juni) - se dagsorden 
Punkterne gennemgået og fordeling af, hvem der fremlægger hvad, aftalt - husk 
biobreak(s) … 

3. Motions og inddragelse af CISV Danmark 
Hvordan får vi inddraget CISV Danmark i processen, når vi allerede til august skal 
stemme om 13 forskellige motions vedr. CISV’s fremtidige struktur? Det er for så 
vidt første gang, CISV udfaser programmer - hidtil har der kun været tale om ind-
fasning af nye programmer. Kan vi evt. finde en måde at holde en dansk pendant 
til Town Hall Meetings? De fem af de 13 motions tager udgangspunkt i Pro-
gramme Review 

4. Konstituering i Daglig Ledelse 
Vi skal have konstitueret en ny NAR, da Anne Tetens har ønsket at fratræde ”i 
utide” som følge af, at Generalforsamlingen ikke kunne afholdes i marts. Daglig 
Ledelse har konstitueret Astrid Nørgaard Hostrup og Hovedbestyrelsen oriente-
res på mødet søndag d. 21. juni. Da Astrid Nørgaard Hostrup er trådt ud af NUDD, 
beder vi NUDD sende et nyt medlem som observatør til Daglig Ledelses-møderne. 

5. Evt. 
Vi satser på at holde fysiske møder i DL efter sommeren. Vi vil gerne i efteråret 
holde en ”strategi”-weekend (med en enkelt overnatning). Vi planlægger et dags-
møde i 30. august - evt. med spisning aftenen inden d. 29 (hos Rikke med overnat-
ning). 

Mødeleder: Jesper Lykking 

Referent: Rikke Juel Enemærke 
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