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Onsdag d. 21. oktober kl. 18.00 hos Karin Kjær Madsen, Agnetevej 21, 2300 København S 

Tilstede 

DL: Frederikke Marie Blemings, Mia Engel, Anders Wulff, Karin Kjær Madsen, Annelise Kappel 

Kontor: Sara Rønning- Bæk  

Referent: Sara Rønning-Bæk 

Andre: Ida Birkvad, som er CISV Danmarks repræsentant i Dansk Ungdoms Fællesråd 
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1. Status på aktiviteter/projekter  

a. Opdatering v. Ida om DUF  

Ida introducerer kort sig selv og sit virke i DUFs styrelse. Hun har siddet i styrelsen i 3,5 år og 

afslutter sit mandat her til december. Hun fortæller om processen med at lave en revidering af 

reglerne for uddeling af tipsmidlerne fra DUF. Det er de tipsmidler, vi søger hvert år.  

a. Delegeretmøde 

Vi har fire pladser udover vores repræsentant i styrelsen. Josefine indstilles som CISVs 

næstformand og Frederikke som formand for et CISV udvalg med stemmeret af DL til at 

tage med til mødet. Resten af DL overvejer ressourcer til at tage med. Dette besluttes 

skriftligt senest d. 26. oktober. Sara skriver ud til HB og udvalg med muligheden for at 

komme med. 

b. Kontoret: 

Gulv: Karin tager omkring kontoret i løbet af ugen for at se status. Josefine bedes sende sine forslag 

til nye tiltag på kontoret pr. mail, så DL kan vende dem skriftligt, og vi kan komme videre. Det skal 

herunder afklares hvorvidt lakeret cementgulv kan anvendes ift. arbejdssammenhæng – dels ift. 

hvor nemt det er at rengøre, dels ift. arbejdsmiljø, om det vil give for meget cementstøv. 

Projektansættelse af Anders/kommunikation om Humiras stop: Medlemssystemet går online d. 15. 

januar. Derfor streges træning i medlemssystemet i kontrakten, da det først kan lade sig gøre efter. 

DL vender mulige løsninger og beslutter, at Anders beregner et estimat på timeantal og budget for 

hele træningsprocessen og implementeringen. 

Udvalgsdag: Josefine og Sara har modtaget tilmeldinger fra alle. Youth Meeting er desværre 

forhindret. På dagen gennemgås også budgetlægning for udvalg, da det er efterspurgt. 

Ansættelse: Stillingsindholdet skal være det samme og slås op hurtigst muligt. DL nedsætter et 

ansættelseudvalg bestående af Annelise i kraft af sin Landskassererpost, Sara, som National 

Sekretær og kollega, Anders, som IT-kyndig og Karin, som formand for CISV med personaleansvar. 

Sara opdaterer opslaget med datoer og andre formaliteter. Sara finder steder, hvor opslaget kan 

publiceres.  

c. Frivillighedsstrategi 

Karin og Josefine har afholdt et møde, hvor de har diskuteret den fremtidige proces. Her udarbejdes 

der et grafisk dokument, der beskriver opgaver og niveauer med udgangspunkt i oplægget fra 

Stormødet om frivillighed. På den måde skal vi se på typer af opgaver, som vi kan tilbyde folk at tage 

del i og på den måde inddrage bedre og skabe længerevarende engagement. De arbejder videre 

med denne tilgang. 

d. Rekruttering af stabe 

Udskydes til næste møde. 
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e. Afsnit til Update 

Karin skriver 10 linjer. 

f. Opfølgning på ansøgning fra NUDD 

Karin skriver et svar til NUDD. 

g. Arbejdsbyrde vs. frivilligt engagement. 

Fra sidste 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 det. 

Udskydes til næste møde 

h.   Flytte novembermødet i DL 

Sara kontakter Josefine ang. d. 26. eller 27. oktober for at færdiggøre dagens dagsorden samt forberede 

HB-dagsorden. Desuden mulighed for at flytte mødet 18. november til en anden dag i samme uge. 

i.    Konference om værdien af socialt arbejde// Kursus med Mellemfolkeligt Samvirke 

Sara sender tilbuddene på mail til DL, HB og udvalg. 

2. Status på økonomi 

a. Status 

Det eneste, der står og blinker lidt er nye udgifter til kontorgulv. Derudover ser det fint ud. Der har 

været møde med revisionen dags dato med opfølgninger. 

b. Budgetproces for efteråret og budget for 2016 

Arbejdet er i gang. Annelise tager et par punkter med, som HB skal debattere d. 21. november. Det 

omhandler RTF-økonomi, udvalgenes budgetlægning og muligheden for en social delegation til 

børneby. 

3. Status på LF 

4. Kommunikation 

a.    Hjemmeside: Årshjul 

Udskydes til næste møde 

c. Medlemssystem 

Udskydes til næste møde 

5. Status på udvalgsarbejde 

6. Nyt fra international 

a.   Motions for Member Consideration 



   
 
 

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

Udksydes så DL har mulighed for lige at læse bilagene. Frist for svar er slut november. Anders skriver ud 

ang. proces til næste DL møde. 

7. Akutte problemer og andre beslutninger 

Sara svarer England på, om Anne Marie kan være stab på deres børneby. 

8. Evt. 

Mia lufter ønsket om et heldags DL møde. Sara sætter det på dagsorden til næste møde 

 

 

 


