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Referat af ekstraordinær generalforsamling 
D. 3. april 2012 kl. 19:00, Bornholmsgade 1 kld. 1266 Kbh K. 
 
 
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skyldes, at generalforsamlingen, 
afholdt d. 10 marts, ved afstemning fremlagde ønske om at foretage en 
vedtægtsændring. Jvf. vores vedtægter §12 skal der ved vedtægtsændringer 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke 2/3 af CISV Danmarks 
medlemmer stemmer for vedtægtsændringen på den ordinære generalforsamling. 
Da 2/3 af medlemmerne ikke mødte op var en ekstraordinær generalforsamling 
derfor en forudsætning for den videre behandling af vedtægtsændringen. 
 

Dagsorden 

1.    Valg af dirigent 
2.    Behandling af indkomne forslag 
3.    Valg af næstformand 
4.    Evt. 
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Referat 
 
1. Valg af Dirigent og formalia 
 
Formand for Daglig Ledelse, Jesper Lykking, bød velkommen og forklarede kort 
årsagen til afholdelsen af ekstraordinær generalforsamling. DL indstillede at 
Jesper Lykking blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen valgte Jesper ved 
applaus. 
Nationalsekretæren blev valgt til referent, ligeledes ved applaus. 
Jesper konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var foregået på lovlig 
vis, jf. §6. Der var ingen kommentarer hertil. 
Det blev konstateret at der var 19 fremmødte stemmeberettigede, og at der var 12 
medbragte lovlige fuldmagter. I alt 31 stemmer. 
 
2. Behandling af indkomne forslag 
 
Forslaget til behandling blev førstegangsbehandlet på ordinær generalforsamling, 
og var her til andenbehandling, jf. §12. Jesper opsummerede kort forslagets 
indhold, og spurgte om generalforsamlingen kunne skride direkte til afstemning. 
Der var ingen protester, hvorfor generalforsamlingen skred til afstemning, hvor 
forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsopkrækning. 
 
3. Valg af næstformand 
Da forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget, kunne generalforsamlingen gå til 
valg af næstformand. Der var før generalforsamlingen indkommet opstilling fra 
Nanna Beiter. Jesper spurgte generalforsamlingen om der var yderligere 
kandidater. Ingen modkandidater meldte sig.  
Nanna Beiter blev valgt ved applaus til næstformand. 
 
4. Evt. 
Et medlem af generalforsamlingen spurgte hvem der stod for at opdatere 
vedtægterne med den vedtagede ændring. Generalforsamlingen kom til enighed 
om at dette var Daglig Ledelses ansvar. 
 
Jesper takkede for god ro og orden. 
 
Dato: 
 
 

Jesper Lykking      Bo Sørensen 
Formand og Dirigent     Landskasserer 


