
 

 CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

  
E-mail: office@dk.cisv.org  

www.cisv.dk 

Referat af CISV Danmarks 
ekstraordinære generalforsamling 

onsdag d. 4. november 2020 kl. 17 

på CISV-kontoret 

Dagsorden ifølge gældende vedtægter 
1. Valg af dirigent 
2. Indkomne forslag 

o Vedtægtsændringer  
• se version fra ordinær generalforsamling (Bilag 1) 
• se version med fremhævning af de justerede ordlyde i §4.5.2 og §6.3.6 (Bilag 2) 

Referat 
1. Valg af dirigent 

Den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt. Søren Løland blev foreslået som 
dirigent og valgt. 

2. Indkomne forslag 
I forlængelse af den ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne blev vedtaget, , 
er der indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling med behandling af vedtægtsæn-
dringerne, da 2/3 af foreningens medlemmer ikke var til stede ved den ordinære generalfor-
samling. 

På den ordinære generalforsamling blev de foreslåede vedtægtsændringer godkendt i den 
fremsatte ordlyd på nær forslag til justerede formuleringer i to paragraffer: §4.5.2 og §6.3.6, 
hvilket fremgår af bilaget med fremhævning af de justerede ordlyde. 

Den ordinære generalforsamlings vedtægtsændringer uden ændringsforslag blev godkendt 
under et. §4.5.2 og §6.3.6 blev godkendt i den justerede ordlyd.  

Referent Rikke Juel Enemærke 
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CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

E-mail: office@dk.cisv.org 
www.cisv.dk 

Vedtægter for CISV Danmark 

§ 1 - Navn, tilknytning, hjemsted

Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. 
Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted er 
Danmark  

§ 2 - Formål

Stk. 1 - CISV Danmark er en ungdomsorganisation, hvis formål er at uddanne og inspirere mennesker til 
at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden 
Stk. 2 - Formålet søges fremmet gennem afvikling af og deltagelse i CISV Internationals officielle 
programmer på nationalt og internationalt plan; herunder 
− Børneby
− Interchange
− Step Up
− Seminar Camp
− Youth Meeting
− IPP
− Mosaik
Stk. 3 - Ligeledes søges formålet fremmet gennem samarbejde med beslægtede danske og
internationale organisationer

§ 3 - Medlemskab

Stk. 1 - Medlemskab af CISV Danmark opnås gennem indmeldelse og betaling af kontingent i en CISV 
lokalforening. Der findes følgende typer medlemskab: 
Ă͘ Husstandsmedlemskab omfattende alle medlemmer af en husstand, incl. unge under uddannelse
ď͘ /ŶĚŝǀŝĚƵĞůƚ�ŵĞĚůĞŵƐŬĂď
Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISVΖs aktiviteter.
Stk. 2.2 - Ved deltagelse i CISVΖs officielle programmer kræves det, at medlemmer under 16 år skal være
omfattet af et husstandsmedlemskab for det pågældende år.
Stk. 2.3 - Der er mulighed for at deltage i enkelte nationale aktiviteter før medlemskab tegnes.
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CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

E-mail: office@dk.cisv.org 
www.cisv.dk 

§ 4 - Generalforsamling

Stk. 1 - CISV Danmarks højeste myndighed er Generalforsamlingen. 
Stk. 2 - Afholdelse 
Stk. 2.1 - Den ordinære Generalforsamling finder sted anden weekend i marts måned. 
Stk. 2.2 - Generalforsamlingen varsles skriftligt�Ɖƌ͘�ďƌĞǀ�ĞůůĞƌ�ĞŵĂŝů�til foreningens medlemmer 
med dato og sted senest�ƚŽ�ŵĊŶĞĚĞƌ ĨĞŵ�ƵŐĞƌ før afholdelse. 
Stk. 2.3 - Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om, hvilke sager der skal behandles͕ opslås 
på CISV Danmarks hjemmeside med mindst tre ugers varsel. 
Stk. 2.4 - Det er Hovedbestyrelsens ansvar at indkaldelse og endelig dagsorden med meddelelser 
offentliggøres på rette vis. 

Stk. 3 - Dagsorden 
ϭ͘ Valg af dirigent
Ϯ͘ Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år
ϯ͘ Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år
ϰ͘ Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår
ϱ͘ Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår
ϲ͘ Indkomne forslag
ϳ͘ Valg

Ă͘ Valg af formand
ď͘ Valg af næstformand
Đ͘ Valg af national repræsentant
Ě͘ Valg af kasserer
Ğ͘ Valg af statsautoriseret revisor

ϴ͘ Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen
ϵ͘ Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen
ϭϬ͘ Eventuelt
Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest�ϯϭ͘�ũĂŶƵĂƌ ƚƌĞ�ƵŐĞƌ�ĨƆƌ�ĂĨŚŽůĚĞůƐĞŶ.

Stk. 4 - Stemmeret 
Stk. 4.1 - Alle medlemmer af CISV Danmark har stemmeret. Valgbare er alle medlemmer af CISV 
Danmark uanset alder. 
Stk. 4.2 - Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives på CISV Danmarks fuldmagtsblanket. 
Hvert medlem kan medbringe to fuldmagter til Generalforsamlingen. 

Stk. 5 - Ekstraordinær Generalforsamling 
Stk. 5.1 - Hovedbestyrelsen kan indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling eller skal indkalde, hvis en 
tredjedel af CISV Danmarks medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. 
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Stk. 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst to ugers varsel og ledsages af 
ŵŝŶŝŵƵŵƐdagsorden͗
ϭ͘ sĂůŐ�ĂĨ�ĚŝƌŝŐĞŶƚ
Ϯ͘ /ŶĚŬŽŵŶĞ�ĨŽƌƐůĂŐ
ϯ͘ �ǀĞŶƚƵĞůƚ

Stk. 6 - Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM) 
Stk. 6.1 - ÅJBM er Generalforsamling for CISV Danmarks Junior Branch. :ƵŶŝŽƌ��ƌĂŶĐŚ�ĨĂƐƚůčŐŐĞƌ�ĚĞƌĞƐ�
ĞŐĞŶ�ĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐƐŽƌĚĞŶ͘

§ 5 - Hovedbestyrelsen

Stk. 1.1 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at varetage medlemmernes interesser i perioderne mellem 
Generalforsamlingerne. 
Stk. 1.2 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og økonomisk 
karakter.  
Stk. 1.3 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at de forhåndenværende vedtægter overholdes i 
foreningen. Stk. 1.4 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at modtage og behandle eventuelle klager over 
Daglig Ledelses beslutninger. 
Stk. 1.5 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at monitorere͕ at generalforsamlingens anvisninger 
efterfølges.  

Stk. 2 - Hovedbestyrelsen består af: 
Ă͘ To fra hver lokalforening. Det tilstræbes͕ at der vælge én senior og én junior (under 26 år).
ď͘ Daglig Ledelse (se § 6 – Daglig Ledelse).
Stk. 3 - Lokalforeningsrepræsentanter vælges på lokalforeningernes generalforsamlinger�ĞůůĞƌ�ŝ
ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�ŵĞĚ�ůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌŶĞƐ�ďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŬŽŶƐƚŝƚƵĞƌŝŶŐ.
Stk. 4 -�Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i�hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd.

§�6 - Daglig Ledelse

Stk. 1 - Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift og administration af CISV Danmark for fremmelsen af 
CISVΖs formål som beskrevet i § 2. 
Overfor banken mv. tegnes CISV af formand og kasserer hver for sig. �ĂŐůŝŐ�>ĞĚĞůƐĞ kan meddele 

prokura�til to ansatte, som i fællesskab ��kan disponere over foreningens midler via netbank samt have 
ƉĞƌƐŽŶůŝŐƚ�ďĞƚĂůŝŶŐƐkort til foreningens bankkonti. 
Stk. 2 - Daglig Ledelses sammensætning͗ 

Ă͘ Formand
ď͘NæstformanĚ
Đ͘ National Zepræsentant
Ě͘ Landskasserer
Ğ͘ ^ĞŶŝŽƌ�EĂƚŝŽŶĂů�:ƵŶŝŽƌƌĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚ
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CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

E-mail: office@dk.cisv.org 
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Ĩ͘ :ƵŶŝŽƌ�EĂƚŝŽŶĂů�:ƵŶŝŽƌƌĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚ
Ő͘ EĂƚŝŽŶĂů�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞƌ
Ś͘ Eh���ƌĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚ�;�Ğƚ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐƵĚǀĂůŐͿ

Stk. 3 - Valg. 

Stk. 3.1. - Formand, Næstformand, den internationale repræsentant og >ĂŶĚƐŬasserer vælges på 
generalforsamlingen. 
Stk. 3.2 - Formand vælges i lige og Næstformand og Kasserer i ulige år for to-årige perioder. 
Stk. 3.3 – National Zepræsentant vælges for tre år, og maksimum to - ikke sammenhængende - 
perioder. 
Stk. 3.4 - Nationale Juniorrepræsentanter vælges på det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM). 
^ƚŬ͘�ϯ͘ϱ�Ͳ��ĞŶ�EĂƚŝŽŶĂůĞ�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞƌ�Ğƌ�ĨŽƌŵĂŶĚ�ĨŽƌ�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�hĚǀĂůŐĞƚ�ŽŐ�ǀčůŐĞƐ�ƉĊ�
,ŽǀĞĚďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŵƆĚĞƚ�ŝ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ŝ�ůŝŐĞ�Ċƌ�ĨŽƌ�ĞŶ�ƚŽͲĊƌŝŐ�ƉĞƌŝŽĚĞ͘
^ƚŬ͘�ϯ͘ϲ�Ͳ��ƚ�ŵĞĚůĞŵ�ĨƌĂ�Eh���ǀčůŐĞƐ�ŝ�ƵůŝŐĞ�Ċƌ�ĨŽƌ�ĞŶ�ƚŽͲĊƌŝŐ�ƉĞƌŝŽĚĞ͘
Stk. 3.ϳ - Da formand og kasserer i fællesskab i visse tilfælde kan tegne foreningen, må disse ikke være 
nært beslægtede, besvogrede, samboende eller lignende. For daglig ledelse gælder i øvrigt dansk rets 
almindelige regler og praksis om inhabilitet. 
Stk. 3.ϴ - Såfremt et medlem af Daglig Ledelse fratræder sin post i utide er Hovedbestyrelsen ansvarlig 
for at der vælges en afløser, der efterfølgende sidder indtil førstkommende Generalforsamling.  

Stk. 4 - Arbejdsopgaver 
Stk. 4.1 - Formand er øverste leder i Daglig Ledelse og ansvarlig for den daglige administrative drift i 
CISV Danmark. Det er formandens ansvar at indsamle og udsende dagsorden til Hovedbestyrelsens 
møder. 
Stk. 4.2 - Næstformand er valgt til generel støtte for deŶ samlede Daglig Ledelse. 
Stk. 4.3 - Kasserer er ansvarlig for fremlæggelse af budget og regnskab ved Generalforsamlingen, 
såvel som den daglige administration af CISV Danmarks økonomi.  
Stk. 4.4 – Den nationale Zepræsentant varetager internationale sammenhænge på vegne af 
Generalforsamlingen og Hovedbestyrelsen; idet den internationale repræsentant er underlagt disses 
beslutninger.  
Stk. 4.5 - De Nationale Juniorrepræsentanters hovedopgave er varetagelsen af Junior Branchs 
interesser i CISV Danmark. 
Stk. 4.6 - Alle i Daglig Ledelse har til afsluttende opgave at overdrage deres viden om postens opgaver 
til den ved ÅJBM eller Generalforsamlingen valgte efterfølger͕ således at det giver bedst mening for 
begge parter.  

§7 - Lokalforeninger

Stk. 1 - Lokalforeningernes opgave er at arbejde for de i § 2 definerede formål i det område, som 
lokalforeningen dækker. 
Stk. 2 - Hovedbestyrelsen skal godkende lokalforeningens vedtægter. 
^ƚŬ͘�ϯ�Ͳ�>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌ�ƐŬĂů�ŚŽůĚĞ�,ŽǀĞĚďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŽƌŝĞŶƚĞƌĞƚ�Žŵ�ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ǀĞĚ�ƚŝůƐĞŶĚĞůƐĞ�ĂĨ�
ĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐ͕�ƌĞǀŝĚĞƌĞƚ�ƌĞŐŶƐŬĂď�ŽŐ�ďƵĚŐĞƚ�ŝ�ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�ŵĞĚ�ůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞƌ͘

V
is

m
a 

A
dd

o 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 8
2c

95
7d

4-
42

90
-4

e4
0-

ae
df

-4
18

45
24

ab
b1

2



CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

E-mail: office@dk.cisv.org 
www.cisv.dk 

§ 8 - Økonomi

Stk. 1 - Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2 - Finansiering  
Stk. 2.1 - Foreningens virke finansieres ved private og offentlige midler, herunder kontingent fra 
Stk. 2.2 - DĞĚůĞŵƐŬontingentet opkræves i begyndelsen af regnskabsåret.  

Stk. 3 - Økonomiske beslutninger og hæfte  
Stk. 3.1. - I sager af økonomisk karakter tegnes CISV Danmark af Formand og Landskasserer.  
Stk. 3.2 - Foreningens medlemmer og Hovedbestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens  
¡konomiske forpligtelser.  
Stk. 3.3 – Daglig Ledelse underskriver hvert år det reviderede regnskab inden godkendelse på den 
ordinære generalforsamling.  

§ 9 - Ansættelser og ejendom

Stk. 1.1 - CISV Danmark kan ansætte personale efter behov. 
Stk. 1.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for disses ansættelsesforhold, samt at disse 
arbejdsområder beskrives og løbende justeres. 
Stk. 2.1 - CISV Danmark kan leje sig ind i ejendom; såfremt Hovedbestyrelsen vurderer at dette vil 
kunne forbedre udførelsen af foreningens i § 2 definerede formål. 
Stk. 2.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for at kontraktforhold er overholdt og løbende 
justeres i foreningens interesse.  

Α ϭϬ�Ͳ�sĞĚƚčŐƚƐčŶĚƌŝŶŐ

^ƚŬ͘�ϭ�Ͳ��ŶĚƌŝŶŐĞƌ�ŝ�ŶčƌǀčƌĞŶĚĞ�ŬĂŶ�ŬƵŶ�ĨŽƌĞƚĂŐĞƐ͕�ŶĊƌ�Ϯͬϯ�ĂĨ��/^s��ĂŶŵĂƌŬƐ�ŵĞĚůĞŵŵĞƌ�ƆŶƐŬĞƌ�
ĚĞƚƚĞ͘�&ŝŶĚĞƐ�ĞŶ�ƐĊĚĂŶ�ŬǀĂůŝĨŝĐĞƌĞƚ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚ�ŝŬŬĞ͕�ŵĞŶ�Ϯͬϯ�ĂĨ�ĚĞ�ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ�ƆŶƐŬĞƌ�čŶĚƌŝŶŐĞƌŶĞ͕�
ŝŶĚŬĂůĚĞƐ�ƚŝů�ĞŬƐƚƌĂŽƌĚŝŶčƌ�ŐĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐ͕�ŽŐ�ďĞƐůƵƚŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ĚĂ�ƚƌčĨĨĞƐ͕�ŚǀŝƐ�Ϯͬϯ�ĂĨ�ĚĞ�ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ�
ƐƚĞŵŵĞƌ�ĚĞƌĨŽƌ͘��

§ 11 - Foreningens ophør

Stk. 1 - Forslag til ophævelse af CISV Danmark behandles på samme måde, som de i §10 beskrevne 
regler for vedtægtsændringer. 
Stk. 2 - Ved CISV Danmarks ophør overdrages eksisterende midler til danske foreninger eller 
organisationer, der har et med CISV Danmark sammenligneligt formål eller på anden måde fremmer 
samfundsengagerende eller foreningsengagerende børne- og ungdomsarbejde i Danmark.  

Vedtægterne er senest ændret i ŵĂũ�2019. 
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 CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

 
office@dk.cisv.org  

www.cisv.dk 

Vedtægter for CISV Danmark 
§ 1 - Navn, tilknytning, hjemsted 
Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. 

Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International.  

Stk. 3 - Foreningens hjemsted er Danmark. 

§ 2 - Formål 
Stk. 1 - CISV Danmark er en ungdomsorganisation, hvis formål er at uddanne og inspirere 
mennesker til at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden. 

Stk. 2 - Formålet søges fremmet gennem afvikling af og deltagelse i CISV International’s 
officielle programmer på nationalt og internationalt plan, herunder 

− Børneby 
− Interchange 
− Step Up 
− Seminar Camp 
− Youth Meeting 
− IPP 
− Mosaik. 

Stk. 3 - Ligeledes søges formålet fremmet gennem samarbejde med beslægtede danske og 
internationale organisationer. 

§ 3 - Medlemskab 
Stk. 1 - Medlemskab af CISV Danmark opnås gennem indmeldelse og betaling af kontingent i 
en CISV lokalforening. Der findes følgende typer medlemskab: 

a. Husstandsmedlemskab omfattende alle medlemmer af en husstand, inkl. unge under 
uddannelse 

b. Individuelt medlemskab. 

Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISV's aktiviteter. 
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Stk. 2.2 - Ved deltagelse i CISV's officielle programmer kræves det, at medlemmer under 16 år 
skal være omfattet af et husstandsmedlemskab for det pågældende år. 
Stk. 2.3 - Der er mulighed for at deltage i enkelte nationale aktiviteter, før medlemskab tegnes. 

§ 4 - Generalforsamling 
Stk. 1 - CISV Danmarks højeste myndighed er Generalforsamlingen.  

Stk. 2 - Afholdelse 
Stk. 2.1 - Den ordinære Generalforsamling finder sted anden weekend i marts måned. 
Stk. 2.2 - Generalforsamlingen varsles skriftligt til foreningens medlemmer med dato og sted 
senest fem uger før afholdelse. 
Stk. 2.3 - Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om, hvilke sager der skal behandles, 
opslås på CISV Danmarks hjemmeside med mindst tre ugers varsel. 
Stk. 2.4 - Det er Hovedbestyrelsens ansvar at indkaldelse og endelig dagsorden med 
meddelelser offentliggøres på rette vis. 

Stk. 3 - Dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 
3) Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år 
4) Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår 
5) Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår 
6) Indkomne forslag 
7) Valg 

a) Valg af formand 
b) Valg af næstformand 
c) Valg af national repræsentant 
d) Valg af kasserer 
e) Valg af statsautoriseret revisor 

8) Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen 
9) Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen 
10) Evt. 

Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest tre uger før afholdelsen. 

V
is

m
a 

A
dd

o 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 8
2c

95
7d

4-
42

90
-4

e4
0-

ae
df

-4
18

45
24

ab
b1

2



 

 CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

 
office@dk.cisv.org  

www.cisv.dk 

Stk. 4 - Stemmeret 
Stk. 4.1 - Alle medlemmer af CISV Danmark har stemmeret. Valgbare er alle medlemmer af CISV 
Danmark. 
Stk. 4.2 - Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives på CISV Danmarks 
fuldmagtsblanket. Hvert medlem kan medbringe to fuldmagter til Generalforsamlingen. 

Stk. 5 - Ekstraordinær Generalforsamling 
Stk. 5.1 - Hovedbestyrelsen kan indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling eller skal 
indkalde, hvis en tredjedel af CISV Danmarks medlemmer skriftligt fremsætter anmodning 
herom. 
Stk. 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst to ugers varsel og ledsages af 
minimumsdagsorden: 

1) Valg af dirigent 
2) Indkomne forslag 
3) Eventuelt 

Stk. 6 - Årligt Junior Branch Møde (ÅJBM) 
Stk. 6.1 - ÅJBM er Generalforsamling for CISV Danmarks Junior Branch. Junior Branch 
fastlægger deres egen forretningsorden. 

§ 5 - Hovedbestyrelsen 
Stk. 1.1 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at varetage medlemmernes interesser i perioderne 
mellem Generalforsamlingerne. 
Stk. 1.2 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og 
økonomisk karakter. 
Stk. 1.3 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at de forhåndenværende vedtægter overholdes i 
foreningen.  
Stk. 1.4 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at modtage og behandle eventuelle klager over 
Daglig Ledelses beslutninger. 
Stk. 1.5 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at monitorere, at generalforsamlingens anvisninger 
efterfølges. 

Stk. 2 - Hovedbestyrelsen består af 
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a. to fra hver lokalforening. Det tilstræbes, at der vælges én senior og én junior (under 26 
år) 

b. daglig Ledelse (se § 6 – Daglig Ledelse). 

Stk. 3 - Lokalforeningsrepræsentanter vælges på lokalforeningernes generalforsamlinger eller 
i forbindelse med lokalforeningernes bestyrelseskonstituering. 

Stk. 4 - Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i 
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd. 

§ 6 - Daglig Ledelse 
Stk. 1 - Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift og administration af CISV Danmark for 
fremmelsen af CISV's formål, som beskrevet i § 2. 
Overfor banken mv. tegnes CISV af formand og kasserer hver for sig. Daglig Ledelse kan 
meddele prokura til to ansatte, som i fællesskab kan disponere over foreningens midler via 
netbank samt have personligt betalingskort til foreningens bankkonti. 

Stk. 2 - Daglig Ledelses sammensætning 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. National Repræsentant 
d. Landskasserer 
e. Senior National Juniorrepræsentant 
f. Junior National Juniorrepræsentant 
g. National Risk Manager 
h. NUDD-repræsentant (Det nationale uddannelsesudvalg). 

Stk. 3 - Valg 
Stk. 3.1 - Formand, Næstformand, den Nationale Repræsentant og Landskasserer vælges på 
generalforsamlingen. 
Stk. 3.2 - Formand vælges i lige og Næstformand og Kasserer i ulige år for to-årige perioder.  
Stk. 3.3 – National Repræsentant vælges for tre år, og maksimum to - ikke sammenhængende 
- perioder. 
Stk. 3.4 - Nationale Juniorrepræsentanter vælges på det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM).  
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Stk. 3.5 - Den Nationale Risk Manager er formand for Risk Management Udvalget og vælges på 
Hovedbestyrelsesmødet i september i lige år for en to-årig periode. 
Stk. 3.6 - Et medlem fra NUDD vælgers i september i ulige år en repræsentant for en to-årig 
periode. 
Stk. 3.7 - Da formand og kasserer i fællesskab i visse tilfælde kan tegne foreningen, må disse 
ikke være nært beslægtede, besvogrede, samboende eller lignende. For daglig ledelse gælder 
i øvrigt dansk rets almindelige regler og praksis om inhabilitet. 
Stk. 3.8 - Såfremt et medlem af Daglig Ledelse fratræder sin post i utide, er Hovedbestyrelsen 
ansvarlig for, at der vælges en afløser, der efterfølgende sidder indtil førstkommende 
Generalforsamling. 
 
Stk. 4 - Arbejdsopgaver 
Stk. 4.1 - Formand er øverste leder i Daglig Ledelse og ansvarlig for den daglige administrative 
drift i CISV Danmark. Det er formandens ansvar at indsamle og udsende dagsorden til 
Hovedbestyrelsens møder. 
Stk. 4.2 - Næstformand er valgt til generel støtte for den samlede Daglig Ledelse. 
Stk. 4.3 - Kasserer er ansvarlig for fremlæggelse af budget og regnskab ved 
Generalforsamlingen, såvel som den daglige administration af CISV Danmarks økonomi. 
Stk. 4.4 – Den nationale Repræsentant varetager internationale sammenhænge på vegne af 
Generalforsamlingen og Hovedbestyrelsen, idet den nationale repræsentant er underlagt 
disses beslutninger. 
Stk. 4.5 - De Nationale Juniorrepræsentanters hovedopgave er varetagelsen af Junior Branch’s 
interesser i CISV Danmark. 
Stk. 4.6 - Alle i Daglig Ledelse har til afsluttende opgave at overdrage deres viden om postens 
opgaver til den ved ÅJBM eller Generalforsamlingen valgte efterfølger, således at det giver 
bedst mening for begge parter. 

§7 - Lokalforeninger 
Stk. 1 - Lokalforeningernes opgave er at arbejde for de i § 2 definerede formål i det område, 
som lokalforeningen dækker. 

Stk. 2 - Hovedbestyrelsen skal godkende lokalforeningers vedtægter. 
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Stk. 3 - Lokalforeninger skal holde Hovedbestyrelsen orienteret om aktiviteter ved tilsendelse 
af årsberetning, revideret regnskab og budget i forbindelse med lokalforeningernes 
generalforsamlinger. 

§ 8 - Økonomi 
Stk. 1 - Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.  

Stk. 2 - Finansiering 
Stk. 2.1 - Foreningens virke finansieres ved private og offentlige midler, herunder kontingent 
fra medlemmerne. 
Stk. 2.2 - Medlemskontingentet opkræves i begyndelsen af regnskabsåret. 

Stk. 3 - Økonomiske beslutninger og hæfte 
Stk. 3.1 - I sager af økonomisk karakter tegnes CISV Danmark af Formand og Landskasserer. 
Stk. 3.2 - Foreningens medlemmer og Hovedbestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens 
økonomiske forpligtelser. 
Stk. 3.3 – Daglig Ledelse underskriver hvert år det reviderede regnskab inden godkendelse på 
den ordinære generalforsamling. 

§ 9 - Ansættelser og ejendom 
Stk. 1.1 - CISV Danmark kan ansætte personale efter behov. 
Stk. 1.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for disses ansættelsesforhold, samt at 
disse arbejdsområder beskrives og løbende justeres. 

Stk. 2.1 - CISV Danmark kan leje sig ind i ejendom, såfremt Hovedbestyrelsen vurderer, at dette 
vil kunne forbedre udførelsen af foreningens i § 2 definerede formål. 
Stk. 2.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for, at kontraktforhold er overholdt og 
løbende justeres i foreningens interesse. 

§ 10 - Vedtægtsændring 
Stk. 1 - Ændringer i nærværende kan kun foretages, når 2/3 af CISV Danmarks medlemmer 
ønsker dette. Findes en sådan kvalificeret majoritet ikke, men 2/3 af de fremmødte ønsker 
ændringerne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og beslutning kan da træffes, hvis 
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2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 

§ 11 - Foreningens ophør 
Stk. 1 - Forslag til ophævelse af CISV Danmark behandles på samme måde, som de i §10 
beskrevne regler for vedtægtsændringer. 

Stk. 2 - Ved CISV Danmarks ophør overdrages eksisterende midler til danske foreninger eller 
organisationer, der har et med CISV Danmark sammenligneligt formål eller på anden måde 
fremmer samfundsengagerende eller foreningsengagerende børne- og ungdomsarbejde i 
Danmark. 

Vedtaget på og gældende fra ekstraordinær generalforsamling d. 4-11-2020. 
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NDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEB
AQQwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB
7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0
aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50
ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4
IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25l
bGxlIHBhcnRlci4wgZgGA1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50cnVzdDI0
MDguY29tL2ljYTAzLmNybDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0
MDgxHjAcBgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMTE0NDAfBgNV
HSMEGDAWgBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQULFdjj4E1CYsBJQJv5yoL+aCt
WsMwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJwBRLwdTNxf1t8J7M7IpGm6venr8IWh1
HEUPJ8lAHwxlL+I90szFGc3GragHJkh+iU/byQKpIBkAXfeEAqYmbRp1MHD/EM2dHR0JXQovQpHj
hjnb3nCqYolzA2mF8N/AX+o9Pe9TmAWR7D7Tocf8JwXPciMiCDoWwQy1CMIKaXPEO/Tah8R7vvfd
XE684AWc/d7VhV6IksRyGw1YAmJUzWZYcPOs4/kqf02v158dyTfwEWJSROQEdTL9vAC+G+Gb2ycZ
GB+MkpCUiiw8tdLgpd+gFNmLkHeOoVzIWWmIha8jBNojBTMNpQIa6RBflk8nwF0Y0/qlbOyatv+d
0pwI9Q==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBFa3N0cmFvcmRpbsOmciBnZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZyAyMDIwIC0gcmVmZXJhdCBtIGJpbGFnICgxKS5wZGY8L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ViZWJlYjsgcGFkZGluZzogMTBweCAwcHggMCAwcHg7Ij4JPGRpdj4JCTxoMiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IEdvdGhhbSwgJ0hlbHZldGljYSBOZXVlJywgSGVsdmV0aWNhLCBBcmlhbCwgJ3NhbnMtc2VyaWYnOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweDsiPlNIQS0yNTYga3J5cHRlcmluZ3Nuw7hnbGU6PC9oMj4gICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBDb25zb2xhcywgJ0FuZGFsZSBNb25vJywgJ0x1Y2lkYSBDb25zb2xlJywgJ0x1Y2lkYSBTYW5zIFR5cGV3cml0ZXInLCBNb25hY28sICdDb3VyaWVyIE5ldycsICdtb25vc3BhY2UnOyBvdmVyZmxvdzogYXV0bzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHggMjBweDsiPjFiY2M2NjM5YWRlODVkNjBmYjA4NTkzNjgwMTIwMTkzNDBlNDU5NjQ5YmMzMjMxNjdhZDhkZDAzMjY2ZmU4MWQ8L3A+CTwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken 4oCND86ZqFAj6/iWcXZ+FfeatuaRT7sp15MqD+wS/2g=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTVfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzg2LjAuNDI0MC4xOTMgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 454af024-77d4-4252-b69c-4b2bc5b53c9c
  TimeStamp MjAyMC0xMS0wOSAyMDo0Njo1NiswMDAw






 


 CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 


  
E-mail: office@dk.cisv.org  


www.cisv.dk 


Referat af CISV Danmarks 
ekstraordinære generalforsamling 


onsdag d. 4. november 2020 kl. 17 


på CISV-kontoret 


Dagsorden ifølge gældende vedtægter 
1. Valg af dirigent 
2. Indkomne forslag 


o Vedtægtsændringer  
• se version fra ordinær generalforsamling (Bilag 1) 
• se version med fremhævning af de justerede ordlyde i §4.5.2 og §6.3.6 (Bilag 2) 


Referat 
1. Valg af dirigent 


Den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt. Søren Løland blev foreslået som 
dirigent og valgt. 


2. Indkomne forslag 
I forlængelse af den ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne blev vedtaget, , 
er der indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling med behandling af vedtægtsæn-
dringerne, da 2/3 af foreningens medlemmer ikke var til stede ved den ordinære generalfor-
samling. 


På den ordinære generalforsamling blev de foreslåede vedtægtsændringer godkendt i den 
fremsatte ordlyd på nær forslag til justerede formuleringer i to paragraffer: §4.5.2 og §6.3.6, 
hvilket fremgår af bilaget med fremhævning af de justerede ordlyde. 


Den ordinære generalforsamlings vedtægtsændringer uden ændringsforslag blev godkendt 
under et. §4.5.2 og §6.3.6 blev godkendt i den justerede ordlyd.  


Referent Rikke Juel Enemærke 



https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/ET92vcIRe9RAkL4wfU3DVl4B0pNku2vhfjbHmwgODXPKsA?e=5nFQwK

https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/EV7LwCX_5IJFn79gA4N27xoBbHQtPGQ_h2aeTOnANrnlWQ?e=O6u13A
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Vedtægter for CISV Danmark 


§ 1 - Navn, tilknytning, hjemsted


Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. 
Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted er 
Danmark  


§ 2 - Formål


Stk. 1 - CISV Danmark er en ungdomsorganisation, hvis formål er at uddanne og inspirere mennesker til 
at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden 
Stk. 2 - Formålet søges fremmet gennem afvikling af og deltagelse i CISV Internationals officielle 
programmer på nationalt og internationalt plan; herunder 
− Børneby
− Interchange
− Step Up
− Seminar Camp
− Youth Meeting
− IPP
− Mosaik
Stk. 3 - Ligeledes søges formålet fremmet gennem samarbejde med beslægtede danske og
internationale organisationer


§ 3 - Medlemskab


Stk. 1 - Medlemskab af CISV Danmark opnås gennem indmeldelse og betaling af kontingent i en CISV 
lokalforening. Der findes følgende typer medlemskab: 
Ă͘ Husstandsmedlemskab omfattende alle medlemmer af en husstand, incl. unge under uddannelse
ď͘ /ŶĚŝǀŝĚƵĞůƚ�ŵĞĚůĞŵƐŬĂď
Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISVΖs aktiviteter.
Stk. 2.2 - Ved deltagelse i CISVΖs officielle programmer kræves det, at medlemmer under 16 år skal være
omfattet af et husstandsmedlemskab for det pågældende år.
Stk. 2.3 - Der er mulighed for at deltage i enkelte nationale aktiviteter før medlemskab tegnes.
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§ 4 - Generalforsamling


Stk. 1 - CISV Danmarks højeste myndighed er Generalforsamlingen. 
Stk. 2 - Afholdelse 
Stk. 2.1 - Den ordinære Generalforsamling finder sted anden weekend i marts måned. 
Stk. 2.2 - Generalforsamlingen varsles skriftligt�Ɖƌ͘�ďƌĞǀ�ĞůůĞƌ�ĞŵĂŝů�til foreningens medlemmer 
med dato og sted senest�ƚŽ�ŵĊŶĞĚĞƌ ĨĞŵ�ƵŐĞƌ før afholdelse. 
Stk. 2.3 - Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om, hvilke sager der skal behandles͕ opslås 
på CISV Danmarks hjemmeside med mindst tre ugers varsel. 
Stk. 2.4 - Det er Hovedbestyrelsens ansvar at indkaldelse og endelig dagsorden med meddelelser 
offentliggøres på rette vis. 


Stk. 3 - Dagsorden 
ϭ͘ Valg af dirigent
Ϯ͘ Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år
ϯ͘ Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år
ϰ͘ Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår
ϱ͘ Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår
ϲ͘ Indkomne forslag
ϳ͘ Valg


Ă͘ Valg af formand
ď͘ Valg af næstformand
Đ͘ Valg af national repræsentant
Ě͘ Valg af kasserer
Ğ͘ Valg af statsautoriseret revisor


ϴ͘ Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen
ϵ͘ Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen
ϭϬ͘ Eventuelt
Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest�ϯϭ͘�ũĂŶƵĂƌ ƚƌĞ�ƵŐĞƌ�ĨƆƌ�ĂĨŚŽůĚĞůƐĞŶ.


Stk. 4 - Stemmeret 
Stk. 4.1 - Alle medlemmer af CISV Danmark har stemmeret. Valgbare er alle medlemmer af CISV 
Danmark uanset alder. 
Stk. 4.2 - Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives på CISV Danmarks fuldmagtsblanket. 
Hvert medlem kan medbringe to fuldmagter til Generalforsamlingen. 


Stk. 5 - Ekstraordinær Generalforsamling 
Stk. 5.1 - Hovedbestyrelsen kan indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling eller skal indkalde, hvis en 
tredjedel af CISV Danmarks medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. 
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Stk. 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst to ugers varsel og ledsages af 
ŵŝŶŝŵƵŵƐdagsorden͗
ϭ͘ sĂůŐ�ĂĨ�ĚŝƌŝŐĞŶƚ
Ϯ͘ /ŶĚŬŽŵŶĞ�ĨŽƌƐůĂŐ
ϯ͘ �ǀĞŶƚƵĞůƚ


Stk. 6 - Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM) 
Stk. 6.1 - ÅJBM er Generalforsamling for CISV Danmarks Junior Branch. :ƵŶŝŽƌ��ƌĂŶĐŚ�ĨĂƐƚůčŐŐĞƌ�ĚĞƌĞƐ�
ĞŐĞŶ�ĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐƐŽƌĚĞŶ͘


§ 5 - Hovedbestyrelsen


Stk. 1.1 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at varetage medlemmernes interesser i perioderne mellem 
Generalforsamlingerne. 
Stk. 1.2 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og økonomisk 
karakter.  
Stk. 1.3 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at de forhåndenværende vedtægter overholdes i 
foreningen. Stk. 1.4 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at modtage og behandle eventuelle klager over 
Daglig Ledelses beslutninger. 
Stk. 1.5 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at monitorere͕ at generalforsamlingens anvisninger 
efterfølges.  


Stk. 2 - Hovedbestyrelsen består af: 
Ă͘ To fra hver lokalforening. Det tilstræbes͕ at der vælge én senior og én junior (under 26 år).
ď͘ Daglig Ledelse (se § 6 – Daglig Ledelse).
Stk. 3 - Lokalforeningsrepræsentanter vælges på lokalforeningernes generalforsamlinger�ĞůůĞƌ�ŝ
ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�ŵĞĚ�ůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌŶĞƐ�ďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŬŽŶƐƚŝƚƵĞƌŝŶŐ.
Stk. 4 -�Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i�hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd.


§�6 - Daglig Ledelse


Stk. 1 - Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift og administration af CISV Danmark for fremmelsen af 
CISVΖs formål som beskrevet i § 2. 
Overfor banken mv. tegnes CISV af formand og kasserer hver for sig. �ĂŐůŝŐ�>ĞĚĞůƐĞ kan meddele 


prokura�til to ansatte, som i fællesskab ��kan disponere over foreningens midler via netbank samt have 
ƉĞƌƐŽŶůŝŐƚ�ďĞƚĂůŝŶŐƐkort til foreningens bankkonti. 
Stk. 2 - Daglig Ledelses sammensætning͗ 


Ă͘ Formand
ď͘NæstformanĚ
Đ͘ National Zepræsentant
Ě͘ Landskasserer
Ğ͘ ^ĞŶŝŽƌ�EĂƚŝŽŶĂů�:ƵŶŝŽƌƌĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚ
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Ĩ͘ :ƵŶŝŽƌ�EĂƚŝŽŶĂů�:ƵŶŝŽƌƌĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚ
Ő͘ EĂƚŝŽŶĂů�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞƌ
Ś͘ Eh���ƌĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚ�;�Ğƚ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐƵĚǀĂůŐͿ


Stk. 3 - Valg. 


Stk. 3.1. - Formand, Næstformand, den internationale repræsentant og >ĂŶĚƐŬasserer vælges på 
generalforsamlingen. 
Stk. 3.2 - Formand vælges i lige og Næstformand og Kasserer i ulige år for to-årige perioder. 
Stk. 3.3 – National Zepræsentant vælges for tre år, og maksimum to - ikke sammenhængende - 
perioder. 
Stk. 3.4 - Nationale Juniorrepræsentanter vælges på det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM). 
^ƚŬ͘�ϯ͘ϱ�Ͳ��ĞŶ�EĂƚŝŽŶĂůĞ�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞƌ�Ğƌ�ĨŽƌŵĂŶĚ�ĨŽƌ�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�hĚǀĂůŐĞƚ�ŽŐ�ǀčůŐĞƐ�ƉĊ�
,ŽǀĞĚďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŵƆĚĞƚ�ŝ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ŝ�ůŝŐĞ�Ċƌ�ĨŽƌ�ĞŶ�ƚŽͲĊƌŝŐ�ƉĞƌŝŽĚĞ͘
^ƚŬ͘�ϯ͘ϲ�Ͳ��ƚ�ŵĞĚůĞŵ�ĨƌĂ�Eh���ǀčůŐĞƐ�ŝ�ƵůŝŐĞ�Ċƌ�ĨŽƌ�ĞŶ�ƚŽͲĊƌŝŐ�ƉĞƌŝŽĚĞ͘
Stk. 3.ϳ - Da formand og kasserer i fællesskab i visse tilfælde kan tegne foreningen, må disse ikke være 
nært beslægtede, besvogrede, samboende eller lignende. For daglig ledelse gælder i øvrigt dansk rets 
almindelige regler og praksis om inhabilitet. 
Stk. 3.ϴ - Såfremt et medlem af Daglig Ledelse fratræder sin post i utide er Hovedbestyrelsen ansvarlig 
for at der vælges en afløser, der efterfølgende sidder indtil førstkommende Generalforsamling.  


Stk. 4 - Arbejdsopgaver 
Stk. 4.1 - Formand er øverste leder i Daglig Ledelse og ansvarlig for den daglige administrative drift i 
CISV Danmark. Det er formandens ansvar at indsamle og udsende dagsorden til Hovedbestyrelsens 
møder. 
Stk. 4.2 - Næstformand er valgt til generel støtte for deŶ samlede Daglig Ledelse. 
Stk. 4.3 - Kasserer er ansvarlig for fremlæggelse af budget og regnskab ved Generalforsamlingen, 
såvel som den daglige administration af CISV Danmarks økonomi.  
Stk. 4.4 – Den nationale Zepræsentant varetager internationale sammenhænge på vegne af 
Generalforsamlingen og Hovedbestyrelsen; idet den internationale repræsentant er underlagt disses 
beslutninger.  
Stk. 4.5 - De Nationale Juniorrepræsentanters hovedopgave er varetagelsen af Junior Branchs 
interesser i CISV Danmark. 
Stk. 4.6 - Alle i Daglig Ledelse har til afsluttende opgave at overdrage deres viden om postens opgaver 
til den ved ÅJBM eller Generalforsamlingen valgte efterfølger͕ således at det giver bedst mening for 
begge parter.  


§7 - Lokalforeninger


Stk. 1 - Lokalforeningernes opgave er at arbejde for de i § 2 definerede formål i det område, som 
lokalforeningen dækker. 
Stk. 2 - Hovedbestyrelsen skal godkende lokalforeningens vedtægter. 
^ƚŬ͘�ϯ�Ͳ�>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌ�ƐŬĂů�ŚŽůĚĞ�,ŽǀĞĚďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŽƌŝĞŶƚĞƌĞƚ�Žŵ�ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ǀĞĚ�ƚŝůƐĞŶĚĞůƐĞ�ĂĨ�
ĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐ͕�ƌĞǀŝĚĞƌĞƚ�ƌĞŐŶƐŬĂď�ŽŐ�ďƵĚŐĞƚ�ŝ�ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�ŵĞĚ�ůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞƌ͘
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§ 8 - Økonomi


Stk. 1 - Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 


Stk. 2 - Finansiering  
Stk. 2.1 - Foreningens virke finansieres ved private og offentlige midler, herunder kontingent fra 
Stk. 2.2 - DĞĚůĞŵƐŬontingentet opkræves i begyndelsen af regnskabsåret.  


Stk. 3 - Økonomiske beslutninger og hæfte  
Stk. 3.1. - I sager af økonomisk karakter tegnes CISV Danmark af Formand og Landskasserer.  
Stk. 3.2 - Foreningens medlemmer og Hovedbestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens  
¡konomiske forpligtelser.  
Stk. 3.3 – Daglig Ledelse underskriver hvert år det reviderede regnskab inden godkendelse på den 
ordinære generalforsamling.  


§ 9 - Ansættelser og ejendom


Stk. 1.1 - CISV Danmark kan ansætte personale efter behov. 
Stk. 1.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for disses ansættelsesforhold, samt at disse 
arbejdsområder beskrives og løbende justeres. 
Stk. 2.1 - CISV Danmark kan leje sig ind i ejendom; såfremt Hovedbestyrelsen vurderer at dette vil 
kunne forbedre udførelsen af foreningens i § 2 definerede formål. 
Stk. 2.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for at kontraktforhold er overholdt og løbende 
justeres i foreningens interesse.  


Α ϭϬ�Ͳ�sĞĚƚčŐƚƐčŶĚƌŝŶŐ


^ƚŬ͘�ϭ�Ͳ��ŶĚƌŝŶŐĞƌ�ŝ�ŶčƌǀčƌĞŶĚĞ�ŬĂŶ�ŬƵŶ�ĨŽƌĞƚĂŐĞƐ͕�ŶĊƌ�Ϯͬϯ�ĂĨ��/^s��ĂŶŵĂƌŬƐ�ŵĞĚůĞŵŵĞƌ�ƆŶƐŬĞƌ�
ĚĞƚƚĞ͘�&ŝŶĚĞƐ�ĞŶ�ƐĊĚĂŶ�ŬǀĂůŝĨŝĐĞƌĞƚ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚ�ŝŬŬĞ͕�ŵĞŶ�Ϯͬϯ�ĂĨ�ĚĞ�ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ�ƆŶƐŬĞƌ�čŶĚƌŝŶŐĞƌŶĞ͕�
ŝŶĚŬĂůĚĞƐ�ƚŝů�ĞŬƐƚƌĂŽƌĚŝŶčƌ�ŐĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐ͕�ŽŐ�ďĞƐůƵƚŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ĚĂ�ƚƌčĨĨĞƐ͕�ŚǀŝƐ�Ϯͬϯ�ĂĨ�ĚĞ�ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ�
ƐƚĞŵŵĞƌ�ĚĞƌĨŽƌ͘��


§ 11 - Foreningens ophør


Stk. 1 - Forslag til ophævelse af CISV Danmark behandles på samme måde, som de i §10 beskrevne 
regler for vedtægtsændringer. 
Stk. 2 - Ved CISV Danmarks ophør overdrages eksisterende midler til danske foreninger eller 
organisationer, der har et med CISV Danmark sammenligneligt formål eller på anden måde fremmer 
samfundsengagerende eller foreningsengagerende børne- og ungdomsarbejde i Danmark.  


Vedtægterne er senest ændret i ŵĂũ�2019. 
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Vedtægter for CISV Danmark 
§ 1 - Navn, tilknytning, hjemsted 
Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. 


Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International.  


Stk. 3 - Foreningens hjemsted er Danmark. 


§ 2 - Formål 
Stk. 1 - CISV Danmark er en ungdomsorganisation, hvis formål er at uddanne og inspirere 
mennesker til at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden. 


Stk. 2 - Formålet søges fremmet gennem afvikling af og deltagelse i CISV International’s 
officielle programmer på nationalt og internationalt plan, herunder 


− Børneby 
− Interchange 
− Step Up 
− Seminar Camp 
− Youth Meeting 
− IPP 
− Mosaik. 


Stk. 3 - Ligeledes søges formålet fremmet gennem samarbejde med beslægtede danske og 
internationale organisationer. 


§ 3 - Medlemskab 
Stk. 1 - Medlemskab af CISV Danmark opnås gennem indmeldelse og betaling af kontingent i 
en CISV lokalforening. Der findes følgende typer medlemskab: 


a. Husstandsmedlemskab omfattende alle medlemmer af en husstand, inkl. unge under 
uddannelse 


b. Individuelt medlemskab. 


Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISV's aktiviteter. 
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Stk. 2.2 - Ved deltagelse i CISV's officielle programmer kræves det, at medlemmer under 16 år 
skal være omfattet af et husstandsmedlemskab for det pågældende år. 
Stk. 2.3 - Der er mulighed for at deltage i enkelte nationale aktiviteter, før medlemskab tegnes. 


§ 4 - Generalforsamling 
Stk. 1 - CISV Danmarks højeste myndighed er Generalforsamlingen.  


Stk. 2 - Afholdelse 
Stk. 2.1 - Den ordinære Generalforsamling finder sted anden weekend i marts måned. 
Stk. 2.2 - Generalforsamlingen varsles skriftligt til foreningens medlemmer med dato og sted 
senest fem uger før afholdelse. 
Stk. 2.3 - Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om, hvilke sager der skal behandles, 
opslås på CISV Danmarks hjemmeside med mindst tre ugers varsel. 
Stk. 2.4 - Det er Hovedbestyrelsens ansvar at indkaldelse og endelig dagsorden med 
meddelelser offentliggøres på rette vis. 


Stk. 3 - Dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 
3) Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år 
4) Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår 
5) Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår 
6) Indkomne forslag 
7) Valg 


a) Valg af formand 
b) Valg af næstformand 
c) Valg af national repræsentant 
d) Valg af kasserer 
e) Valg af statsautoriseret revisor 


8) Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen 
9) Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen 
10) Evt. 


Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest tre uger før afholdelsen. 
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Stk. 4 - Stemmeret 
Stk. 4.1 - Alle medlemmer af CISV Danmark har stemmeret. Valgbare er alle medlemmer af CISV 
Danmark. 
Stk. 4.2 - Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives på CISV Danmarks 
fuldmagtsblanket. Hvert medlem kan medbringe to fuldmagter til Generalforsamlingen. 


Stk. 5 - Ekstraordinær Generalforsamling 
Stk. 5.1 - Hovedbestyrelsen kan indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling eller skal 
indkalde, hvis en tredjedel af CISV Danmarks medlemmer skriftligt fremsætter anmodning 
herom. 
Stk. 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst to ugers varsel og ledsages af 
minimumsdagsorden: 


1) Valg af dirigent 
2) Indkomne forslag 
3) Eventuelt 


Stk. 6 - Årligt Junior Branch Møde (ÅJBM) 
Stk. 6.1 - ÅJBM er Generalforsamling for CISV Danmarks Junior Branch. Junior Branch 
fastlægger deres egen forretningsorden. 


§ 5 - Hovedbestyrelsen 
Stk. 1.1 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at varetage medlemmernes interesser i perioderne 
mellem Generalforsamlingerne. 
Stk. 1.2 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde langsigtede forslag af strategisk og 
økonomisk karakter. 
Stk. 1.3 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at de forhåndenværende vedtægter overholdes i 
foreningen.  
Stk. 1.4 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at modtage og behandle eventuelle klager over 
Daglig Ledelses beslutninger. 
Stk. 1.5 - Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at monitorere, at generalforsamlingens anvisninger 
efterfølges. 


Stk. 2 - Hovedbestyrelsen består af 
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a. to fra hver lokalforening. Det tilstræbes, at der vælges én senior og én junior (under 26 
år) 


b. daglig Ledelse (se § 6 – Daglig Ledelse). 


Stk. 3 - Lokalforeningsrepræsentanter vælges på lokalforeningernes generalforsamlinger eller 
i forbindelse med lokalforeningernes bestyrelseskonstituering. 


Stk. 4 - Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i 
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd. 


§ 6 - Daglig Ledelse 
Stk. 1 - Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift og administration af CISV Danmark for 
fremmelsen af CISV's formål, som beskrevet i § 2. 
Overfor banken mv. tegnes CISV af formand og kasserer hver for sig. Daglig Ledelse kan 
meddele prokura til to ansatte, som i fællesskab kan disponere over foreningens midler via 
netbank samt have personligt betalingskort til foreningens bankkonti. 


Stk. 2 - Daglig Ledelses sammensætning 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. National Repræsentant 
d. Landskasserer 
e. Senior National Juniorrepræsentant 
f. Junior National Juniorrepræsentant 
g. National Risk Manager 
h. NUDD-repræsentant (Det nationale uddannelsesudvalg). 


Stk. 3 - Valg 
Stk. 3.1 - Formand, Næstformand, den Nationale Repræsentant og Landskasserer vælges på 
generalforsamlingen. 
Stk. 3.2 - Formand vælges i lige og Næstformand og Kasserer i ulige år for to-årige perioder.  
Stk. 3.3 – National Repræsentant vælges for tre år, og maksimum to - ikke sammenhængende 
- perioder. 
Stk. 3.4 - Nationale Juniorrepræsentanter vælges på det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM).  
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Stk. 3.5 - Den Nationale Risk Manager er formand for Risk Management Udvalget og vælges på 
Hovedbestyrelsesmødet i september i lige år for en to-årig periode. 
Stk. 3.6 - Et medlem fra NUDD vælgers i september i ulige år en repræsentant for en to-årig 
periode. 
Stk. 3.7 - Da formand og kasserer i fællesskab i visse tilfælde kan tegne foreningen, må disse 
ikke være nært beslægtede, besvogrede, samboende eller lignende. For daglig ledelse gælder 
i øvrigt dansk rets almindelige regler og praksis om inhabilitet. 
Stk. 3.8 - Såfremt et medlem af Daglig Ledelse fratræder sin post i utide, er Hovedbestyrelsen 
ansvarlig for, at der vælges en afløser, der efterfølgende sidder indtil førstkommende 
Generalforsamling. 
 
Stk. 4 - Arbejdsopgaver 
Stk. 4.1 - Formand er øverste leder i Daglig Ledelse og ansvarlig for den daglige administrative 
drift i CISV Danmark. Det er formandens ansvar at indsamle og udsende dagsorden til 
Hovedbestyrelsens møder. 
Stk. 4.2 - Næstformand er valgt til generel støtte for den samlede Daglig Ledelse. 
Stk. 4.3 - Kasserer er ansvarlig for fremlæggelse af budget og regnskab ved 
Generalforsamlingen, såvel som den daglige administration af CISV Danmarks økonomi. 
Stk. 4.4 – Den nationale Repræsentant varetager internationale sammenhænge på vegne af 
Generalforsamlingen og Hovedbestyrelsen, idet den nationale repræsentant er underlagt 
disses beslutninger. 
Stk. 4.5 - De Nationale Juniorrepræsentanters hovedopgave er varetagelsen af Junior Branch’s 
interesser i CISV Danmark. 
Stk. 4.6 - Alle i Daglig Ledelse har til afsluttende opgave at overdrage deres viden om postens 
opgaver til den ved ÅJBM eller Generalforsamlingen valgte efterfølger, således at det giver 
bedst mening for begge parter. 


§7 - Lokalforeninger 
Stk. 1 - Lokalforeningernes opgave er at arbejde for de i § 2 definerede formål i det område, 
som lokalforeningen dækker. 


Stk. 2 - Hovedbestyrelsen skal godkende lokalforeningers vedtægter. 
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Stk. 3 - Lokalforeninger skal holde Hovedbestyrelsen orienteret om aktiviteter ved tilsendelse 
af årsberetning, revideret regnskab og budget i forbindelse med lokalforeningernes 
generalforsamlinger. 


§ 8 - Økonomi 
Stk. 1 - Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.  


Stk. 2 - Finansiering 
Stk. 2.1 - Foreningens virke finansieres ved private og offentlige midler, herunder kontingent 
fra medlemmerne. 
Stk. 2.2 - Medlemskontingentet opkræves i begyndelsen af regnskabsåret. 


Stk. 3 - Økonomiske beslutninger og hæfte 
Stk. 3.1 - I sager af økonomisk karakter tegnes CISV Danmark af Formand og Landskasserer. 
Stk. 3.2 - Foreningens medlemmer og Hovedbestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens 
økonomiske forpligtelser. 
Stk. 3.3 – Daglig Ledelse underskriver hvert år det reviderede regnskab inden godkendelse på 
den ordinære generalforsamling. 


§ 9 - Ansættelser og ejendom 
Stk. 1.1 - CISV Danmark kan ansætte personale efter behov. 
Stk. 1.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for disses ansættelsesforhold, samt at 
disse arbejdsområder beskrives og løbende justeres. 


Stk. 2.1 - CISV Danmark kan leje sig ind i ejendom, såfremt Hovedbestyrelsen vurderer, at dette 
vil kunne forbedre udførelsen af foreningens i § 2 definerede formål. 
Stk. 2.2 - Formand er i påkommende tilfælde ansvarlig for, at kontraktforhold er overholdt og 
løbende justeres i foreningens interesse. 


§ 10 - Vedtægtsændring 
Stk. 1 - Ændringer i nærværende kan kun foretages, når 2/3 af CISV Danmarks medlemmer 
ønsker dette. Findes en sådan kvalificeret majoritet ikke, men 2/3 af de fremmødte ønsker 
ændringerne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og beslutning kan da træffes, hvis 
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2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 


§ 11 - Foreningens ophør 
Stk. 1 - Forslag til ophævelse af CISV Danmark behandles på samme måde, som de i §10 
beskrevne regler for vedtægtsændringer. 


Stk. 2 - Ved CISV Danmarks ophør overdrages eksisterende midler til danske foreninger eller 
organisationer, der har et med CISV Danmark sammenligneligt formål eller på anden måde 
fremmer samfundsengagerende eller foreningsengagerende børne- og ungdomsarbejde i 
Danmark. 


Vedtaget på og gældende fra ekstraordinær generalforsamling d. 4-11-2020. 
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5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGBzCCBO+gAwIBAgIEWjnDyTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNDE5MTIw
NjE3WhcNMjIwNDE5MTIzNjE3WjB7MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQTAaBgNVBAMME1PDuHJlbiBUaHVlIEzDuGxhbmQwIwYDVQQF
ExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNjY1ODEyNTE1MDU1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAoi5Vo51wN7LQz08RTu7jSUTbHkpMzw/yQm0s+y0jVwc67/5v1TluEMC9eL+0VzxeIsPv
kXDGqqTR6ADZZKwQ39bVsvddvx8AcyHfjXNyj2loTm0feSEfKWqaTZYIXEY4ASMuiVlOq3NOgYRX
XD3PMYo8S9Sb/Vz6/lpECNngqbYqX6Gr3d0YbHC1a0Uw4vxkw3QDn0HjHhre+nWm7bkCGJRM5rJp
EUDgEZDDKYtlAfDMHtXh0SLzbz1kDjBVldrZIMr7prMKE5J11Y+dE3tkUtD/TBRLzgRclJY1V0gj
C6I4/kHoQ5w6V3tX0h/4neotoO24HTDsKtQ/UGeVXIvj7wIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0
MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCB
KQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRv
cnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYg
Y2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4g
aGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNU
MjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNz
aW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJV
U1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDMxMzMw
HwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFNrJP0yBvScAVu921v59
L7MNavqtMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIp7bXDP2MxajG0ubcfLXtyZy+uL
nj6o96TSYLOj7VUa1CTsFdL2xtQD9GxSbeeJt6GXAf+jMZaTVfjGhv6Z+vvPxw2r6vBhwNNSP5TI
UnrdPgr0cCAY9OXhukdFRLAoSgCtuLoZGiVv23pa0Gt1EdB7DKNEd0JTzmbzEdnhmVEire2AImkJ
g1SVMUXNvbXSWs1BJ8QEAujls8+S9wV2kANjegcAz7HMZyl4jins4G+m4FquADlWuGfQb6fp312n
+VFpI9kGbO/Y17nXR0+aAhRfl/yAhnusRBP4O2uO/ULoCvWMQbJsOOzWfQ5LdpolYtTkIT44jDUq
vvB2EThzOLo=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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