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Forslag til vedtægtsændringer 
Ekstraordinær generalforsamling maj 2013 
 

Tilstedeværende - 14 stemmeberettigede: 

Pia Lykking (Amager), Christian Lykking (Amager), Rasmus Johansen (Amager), Alex Hendriksen (Aalborg), Winnie Ramsing 

(Amager),, Anna Terranella (HV), Jesper Lykking (DL), Lene Holgaard (Amager), Poul-Erik Larsen (Roskilde), Mie Larsen 
(Roskilde), Emil Bo (Nykøbing Falster), Emilie Hellesøe (DL), Mette Liebst (DL), Nanna Beiter (DL). 

 

Referent: Line Bloch Kretzschmar 

 

Valg af Dirigent og godkendelse af dagsorden  

 Jesper blev valgt som dirigent.  

 Dagsordenen blev godkendt. 

Procedure 

 Det blev skitseret, at to tredjedele skal stemme for før et ændringsforslag vedtages (9 delegerede 
ud af de 14). 

 Det blev vedtaget, at afstemningen foregår ved håndsoprækning. En håndsoprækning tæller for en 
stemme til fordel for ændringen. 

 Ændringsforslagene var til andenbehandling på EGF. De blev førstegangsbehandlet på 
Generalforsamlingen i marts 2013. Nu stemmes der om alle forslag undtagen de to der frafaldt i 
marts. 

 

Forslag til vedtægtsændring #1-16: 

 

VEDTÆGTSÆNDRING #1  

Vedtægtsændring #1 blev vedtaget ved fuldt flertal.  

Med denne vedtægtsændring ændrer vi foreningens navn, så foreningens navn stemmer overens 
med det navn vi til dagligt bruger.  

 
Ændringsforslaget til denne paragraf vil inkludere ændring af navn i alle øvrige paragraffer.  
 

Gældende vedtægter:  
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§ 1 Navn, tilknytning, hjemsted 

Stk. 1 Foreningens navn er Landsforeningen CISV DANMARK 

Stk. 2 Landsforeningen er internationalt tilsluttet CISV International. 

Stk. 3 Landsforeningens hjemsted er Danmark. 

 

Foreslåede vedtægter:  

§ 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. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #2 

Vedtægtsændring #2 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring ændrer vi formålet sådan, at organisationens formål stemmer 
overens med CISV Internationals formål. Efter opfordring fra DUF tydeliggøres det, at vi er en 
ungdomsorganisation. 

 

Gældende vedtægter:  

 

§ 2 Formål 

Stk. 1 At fremme international forståelse blandt børn og unge fra Danmark og alle andre lande 
uden hensyn til race, religion og politisk opfattelse, således at de kan vokse op uden fordomme og 
i bevidsthed om deres medmenneskelige ansvar. 

 

Foreslåede vedtægter:   
 

§ 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. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #3 

Vedtægtsændring #3 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring er omstrukturering af opsætningen det primære. Yderligere stilles 
sidste punkt i punktopstillingen op under et selvstændigt stk. 3 og der foretages enkelte 
omformuleringer.  

Disse omformuleringer anses for at være formel korrigering og vil ikke have en egentlig 
betydning.  

Ydermere ændres navnet på Summer Camp, så det følger det nye internationalt valgte navn ”Step 
Up”. 

 

Gældende vedtægter:  
 

§ 2 Formål 

Stk. 2 Dette formål søges fremmet gennem afvikling af og deltagelse i CISVs programmer og 
aktiviteter både på lokalt og internationalt plan. Heraf kan nævnes: 

 Børneby 

 Interchange 

 Summer Camp 

 Seminar Camp 

 Youth Meeting 

 IPP 

 Mosaik 

 Samt samarbejde med beslægtede danske og internationale organisationer. 

 

Foreslående vedtægter:  

 

§ 2 Formål 

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 
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 IPP 

 Mosaik 
 

Stk. 3 - Ligeledes søges formålet fremmet gennem samarbejde med beslægtede danske og 
internationale organisationer. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #4 

Vedtægtsændring #4 frafaldt ved generalforsamlingen i marts. 

Med denne vedtægtsændring foreslås der flere væsentlige ændringer: 

 Vi deler §3 op i 3 stykker. 

 Vi ændrer navn fra ”Husstandsmedlemsskab” til ”Familiemedlemsskab”; denne del vil 
inkludere en ændring fra ”husstandsmedlemskab” til ”familiemedlemsskab” i øvrige §'er. 

 Vi udspecificerer at der blandt medlemstyperne ikke er forskel på medlemsrettigheder. 

 Vi udelukker muligheden for individuelt medlemskab, hvis man er under 16, således at 
medlemmer under 16 år skal være inkluderet af familiemedlemsskab; dette for at mindske 
usikkerhed omkring medlemsskabstyper ved deltagelse i officielle programmer. 

 Vi udelukker muligheden for ”Andet medlemsskab”, hvorved det også udelukkes at andre 
organisationer og institutioner kan tegne medlemsskab.  

 

 

Gældende vedtægter:  
 

§ 3 Medlemskab 

Stk. 1 Medlemskab af CISV DANMARK opnås gennem indmeldelse og betaling af kontingent 
enten i en CISV lokalforening eller direkte i CISV DANMARK. Der findes følgende typer 
medlemskab: 

 

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

b. Individuelt medlemskab 

c. Andet medlemskab for institutioner, organisationer, firmaer og lignende, som ønsker at 
støtte landsforeningens formål og virksomhed, og hvis optagelse kan godkendes af 
hovedbestyrelsen. Disse behøver ikke være medlem af en lokalforening. 

 

Foreslående vedtægter:  
 

§ 3 – Medlemsskab 

 

Stk. 1 - Medlemsskab af CISV Danmark opnås ved indmeldelse i en af CISV Danmarks 
lokalforeninger.  
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Stk. 2 - Betaling af kontingent sker via opkrævning fra CISV Danmark. Uanset medlemstype opnås 
fulde medlemsrettigheder ved kontingentindbetaling i indeværende regnskabsår.  

Stk. 3 - Der findes følgende typer medlemskab: 

 

a. Familiemedlemsskab for medlemmer i alle aldre af samme husstand. Medlemskabet 
omfatter medlemmer i samme husstand, hvoraf maksimalt seks medlemmer er 
under 30 år.  

b. Individuelt medlemskab for personer i alderen 0 - 29 år. 

c. Individuelt medlemskab for personer på 30 år og opefter. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #5 

Vedtægtsændring #5 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

 

Med denne vedtægtsændring deles §3 stk. 2 op på §3 stk. 2.1, 2.2 samt 2.3.  

 
Samtidig klargøres det at alle deltagere i officielle programmer, der er under 16 år skal være 
omfattes af et husstandsmedlemsskab/familiemedlemsskab. 

 

I tilfælde af at vedtægtsændring #4 går igennem som foreslået eller med mindre korrigeringer 
uden indholdsmæssig betydning, udelades §3 stk. 2.2, da ny §3 Stk 1 udelukker individuelle 
medlemskab under 16 år. 

 

Gældende vedtægter:  
 

§ 3 Medlemsskab 

Stk.2. Der kræves medlemskab for deltagelse i CISVs aktiviteter. For børn og unge, der deltager i 
en Børneby, Summer Camp eller Interchange, kræves husstandsmedlemskab for det pågældende 
år. 
Der er mulighed for at deltage i enkle nationale aktiviteter før medlemskabet tegnes. 
 

 

Foreslående vedtægter:  

 

§ 3 - Medlemskab 

Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISVs aktiviteter. 

Stk. 2.2 - Ved deltagelse i CISVs 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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VEDTÆGTSÆNDRING #6 

Vedtægtsændring #6 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring fastlægges det af generalforsamlingen skal afholdes anden weekend i 
marts hvert år. Samtidig tillader denne vedtægtsændring også at vi fremover kan indkalde til 
generalforsamling pr. e-mail.  

Ydermere præciseres det at det er Hovedbestyrelsens ansvar at indkalde og udsende endelig 
dagsorden med meddelelser på rette vis.  
 
Bemærk at omstruktureringen af dette afsnit behandles i vedtægtsændring #8, og at denne 
vedtægtsændring således kun er af indholdsmæssig karaktér.  

 

Gældende vedtægter:  

§ 5 

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling finder sted i marts måned. 

Generalforsamlingen varsles skriftligt til foreningens medlemmer med dato og sted senest 2 
måneder før afholdelse af generalforsamlingen. 

Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om hvilke sager der skal behandles opslås på CISV 
Danmarks hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Dette foranstaltes af Hovedbestyrelsen. 
 

 
Foreslående vedtægter:  

§ 5  

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling finder sted anden weekend i marts måned. 

Generalforsamlingen varsles skriftligt  pr. brev eller email til foreningens medlemmer med dato 
og sted senest 2 måneder før afholdelse af generalforsamlingen. 

Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om, hvilke sager der skal behandles opslås på CISV 
Danmarks hjemmeside med mindst tre ugers varsel. 

Det er Hovedbestyrelsens ansvar at indkaldelse og endelig dagsorden med meddelelser 
offentliggøres på rette vis.  

 



   
 
 

CISV Danmark 10 Tlf.: (+45)33122478 
Bornholmsgade 1, kld  E-mail: Office@dk.cisv.org 
1266 København K  www.cisv.dk 

VEDTÆGTSÆNDRING #7  

Vedtægtsændring #7 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring gives ansvaret for at aflægge årsberetning på den ordinære 
generalforsamling til formanden i §5 stk. 2 - b.  

Ansvaret for at aflægge regnskab for det forløbne år på den ordinære generalforsamling gives til 
landskassereren i §5 stk. 2 - c.  

Bemærk at omstruktureringen af dette afsnit behandles i vedtægtsændring #8, og at denne 
vedtægtsændring således kun er af indholdsmæssig karakter. Der er således også kun medtaget de 
punkter af dagsordenen, som der foreslås ændringer i. 

 
 

Gældende vedtægter:  

 

§ 5 

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 

 

b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 
c. Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år 

 

 

Foreslående vedtægter:  

 

§ 5  

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 

 

b. Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 
c. Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år 
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VEDTÆGTSÆNDRING #8  

Vedtægtsændring #8 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring forekommer primært en omstrukturering af tekst.  
§ 4, § 5 og §6 slås sammen i dette forslag til en § 4 med nedenstående viste understrukturering. 
Dette forslag inkluderer, hvis godkendt, at efterfølgende paragraffer tilpasses kontinuert 
nummering.  

 
 Ydermere indeholder dette forslag en omformulering og uddybning af foreslående stk. 5.1. 
Forslaget indeholder også en tilføjelse af muligheden for elektronisk indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling i foreslående stk. 5.2.  

 

Den indholdsmæssige tekst tilpasses efter, hvad der bliver vedtaget i vedtægtsændring #1, #6 samt 
#7. Den i dette forslag til vedtægtsændring viste omstrukturering er i dette forslag eksemplificeret 
som hvis ændringerne i forslag #1, #6 samt #7 bliver godkendt. 

 

Gældende vedtægter:  
 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1 Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

 

§ 5 

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling finder sted i marts måned. 

Generalforsamlingen varsles skriftligt til foreningens medlemmer med dato og sted senest 2 
måneder før afholdelse af generalforsamlingen. 

Indkaldelse med dagsorden og meddelelse om hvilke sager der skal behandles opslås på CISV 
Danmarks hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Dette foranstaltes af Hovedbestyrelsen. 

 

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 

a) Valg af dirigent 

b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 

c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år 
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d) Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår 

e) Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår 

f) Indkomne forslag 

g) Valg af formand 

h) Valg af Næstformand 

i) Valg af trustee 

j) Valg af kasserer 

k)Valg af statsautoriseret revisor 

l)  Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i hovedbestyrelsen 

m) Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i hovedbestyrelsen 

n)    Eventuelt. 

 

 

Stk. 3 Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
landsformanden i hænde senest 31. januar. 

 

Stk. 4 Hvert medlem, der er fyldt 11 år har en stemme. For at have stemmeret i beslutninger af 
økonomisk karakter skal medlemmet dog være fyldt 18 år. 

 

Stk. 5 Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives på CISVs fuldmagtsblanket. 
Hvert medlem kan medbringe 2 fuldmagter. 

 

§ 6 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder det 
nødvendigt, eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom. 

 

Stk. 2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst 2 ugers varsel og ledsages af oplysning om, hvilke 
sager der skal behandles. 
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Foreslående vedtægter:  

 

§ 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 pr. brev eller email til foreningens medlemmer 
med dato og sted senest to måneder 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 trustee. 

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. Eventuelt. 
 

Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 31. januar. 
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Stk. 4 - Stemmeret 

Stk. 4.1 - Alle medlemmer af CISV Danmark, der er fyldt 11 år, har stemmeret. 

Stk. 4.2 - Medlemmer over 18 år har stemmeret i beslutninger af økonomisk karakter. 

Stk. 4.3 - 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 eller elektronisk med mindst to ugers varsel og ledsages af 
dagsorden. 

 

Stk. 6 - Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM) 

Stk. 6.1 - ÅJBM er Generalforsamling for CISV Danmarks Junior Branch. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #9  

Vedtægtsændring #9 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring uddybes Hovedbestyrelsens ansvarsområder (stk 1). Derudover 
simplificeres formuleringen om HBs sammensætning (stk 2).  

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i det foreslåede er eksemplificeret som hvis alle tidligere 
vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

I forbindelse med ny §5, stk. 1 har DUF givet følgende kommentar: 

 

”Vi vurderer, at den oprindelige, bredere beskrivelse af HB´s ansvar er mere hensigtsmæssig. En 
mere udspecificeret ansvarsbeskrivelse kan på den ene side risikere at give fornemmelse af, at GF 
fratages noget overordnet ansvar (f.eks. med formuleringer som ”strategisk” og ”langsigtet”). På 
den anden side kan man risikere en HB, som kan fralægge sig ansvaret for vigtige daglige 
ledelsesopgaver med henvisning til, at disse ikke er dækket af de udspecificerede. 
Udspecificeringer af ansvarsfordeling kan i stedet skrives ind i en forretningsorden. 

 

Der er dog ikke noget demokratisk/foreningsmæssigt til hinder for at vedtage ændringen”. 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 7 Hovedbestyrelsen 

stk. 1 Hovedbestyrelsen varetager foreningens interesser og de løbende forretninger i perioden 
mellem generalforsamlingerne. 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen består af: 

a. 1 Formand (skal være fyldt 18 år) 

b. 1 Næstformand (skal være fyldt 18 år) 

c. 1 Trustee (skal være fyldt 18 år) 

d. 1 Kasserer (skal være fyldt 18 år) 

e. 2 NJRs 
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f.  1 senior og 1 junior, under 26 år fra hver lokalforening. 

 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 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: 

a. Én senior og én junior (under 26 år) fra hver lokalforening. 

b. Daglig Ledelse (se § 6 – Daglig Ledelse). 
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VEDTÆGTSÆNDRING #10  

Vedtægtsændring #10 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring fjernes valgproceduren for daglig ledelse fra gældende § 
omhandlende Hovedbestyrelsen. Samtidig oprettes en særskilt § med titel Daglig Ledelse som 
inkluderer daglig ledelses sammensætning, valg og arbejdsopgaver (denne § vil blive nummereret 
kronologisk efter hovedbestyrelses §). 

 

Desuden slettes første sætning af §7 Stk 6 “Hovedbestyrelsen nedsætter en daglig ledelse 
bestående af: formand, næstformand, trustee, kasserer og 2 NJRs.” Da der i forslaget er direkte 
valg til daglig ledelse fremfor til hovedbestyrelsen, som gældende vedtægter fremskriver. Den 
resterende tekst i §7 Stk 6 placeres her som Stk 4 under ”Hovedbestyrelsen” men vil blive 
viderebehandlet i “Vedtægtsændring #11”. 

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i det foreslåede er eksemplificeret som hvis alle tidligere 
vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 7 Hovedbestyrelsen 

 

Stk. 3 Valg: 

a. På generalforsamlingen vælges formand, kasserer og næstformand for en 2-årig periode. 
Formand vælges i lige år, mens næstfomand og kasserer vælges i ulige år. Næstformand vælges 
første gang i 2012 for en 1-årig periode. 

b. Valgperioden for trustee er tre år og maksimum to - ikke 

sammenhængende - perioder. 

c. To Nationale Juniorrepræsentanter (NJR) vælges på det Årlige Junior 

Branch Møde (ÅJBM). 

d. Repræsentanterne fra lokalforeningerne vælges på lokalforeningernes generalforsamling. 
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Stk. 4 Trustee varetager de internationale kontakter for Hovedbestyrelsen og handler i 
internationale sammenhænge på vegne af generalforsamlingen og Hovedbestyrelsen, idet 
vedkommende dermed er underlagt disses beslutninger. 

 

Stk. 5 NJR: 

  a. På ÅJBM vælges blandt juniorer 2 NJRs til varetagelse af juniorernes nationale og 
internationale interesser. Der vælges en ny NJR hvert år. Valgperioden er 2 år. 

     b. Tiltrædelse i hovedbestyrelsen sker efter ÅJBM. 

      c. Indkaldelse til ÅJBM publiceres på CISV Danmarks hjemmeside og valget af 
juniorrepræsentanter er åben for alle medlemmer over 11 år. 

 

Stk. 6 Hovedbestyrelsen nedsætter en daglig ledelse bestående af: formand, næstformand, trustee, 
kasserer og 2 NJRs. Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i 
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd. 

 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 5 - Hovedbestyrelsen 

Stk. 3 - Lokalforeningsrepræsentanter vælges på lokalforeningernes generalforsamlinger. 

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 CISVs formål som beskrevet i § 2. 

 

Stk. 2 - Daglig Ledelses sammensætning 

a. Formand (skal være fyldt 18 år). 

b. Næstformand (skal være fyldt 18 år). 
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c. Trustee (skal være fyldt 18 år). 

d. Kasserer (skal være fyldt 18 år). 

e. Senior National Juniorrepræsentant (må ikke være fyldt 26 år). 

f. Junior National Juniorrepræsentant (må ikke være fyldt 26 år). 

 

Stk. 3 - Valg. 

Stk. 3.1. - Formand, Næstformand, Trustee og Kasserer vælges på generalforsamlingen. 

Stk. 3.2 - Formand vælges i lige, og Næstformand og Kasserer i ulige, år for to-årige perioder. 

Stk. 3.3 - Trustee vælges for tre år, og maksimum to - ikke sammenhængende - perioder. 

Stk. 3.4 - Nationale Juniorrepræsentanter vælges på det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM). 

Stk. 3.5 - 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. 3.6 - 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 det 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 - Trustee varetager internationale sammenhænge på vegne af Generalforsamlingen og 
Hovedbestyrelsen; idet Trustee 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 efterfølger; således at det giver bedst 
mening for begge parter. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #11  

Vedtægtsændring #11 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring opdeles nedsættelse af udvalg og hovedbestyrelsens arbejde i hver 
deres Stk, inkluderende medskrevne understykker.  

 

Endvidere, i tilfælde af at vedtægtsændring 10 ikke er blevet vedtaget, foreslås en ændring af første 
sætning af §7 Stk 6 til et selvstændigt stykke omhandlende daglig ledelse. Det vil derfor også sige 
at hvis Vedtægtsændring #10 er vedtaget, vil stk. 6 med tilhørende understykker udgå fra det 
foreslåede.  

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i de foreslåede vedtægter er eksemplificeret som hvis alle 
tidligere vedtægtsforslag er blevet vedtaget (dog med undtagelse af Stk 6 som kun inkluderes hvis 
vedtægtsændring #10 ikke er vedtaget). 

 

Kommentar fra DUF: 

”Ny § 5, stk. 5.2:  Normalt er det mere hensigtsmæssig at beskrive udvalgssammensætning mv. i en 
forretningsorden eller i  særskilte statutter. Det er helt normal kutyme, at HB/daglig ledelse kan 
justere i udvalgs-setup, når der er behov herfor, dvs. uden en omfattende 
vedtægtsændringsprocedure.” 

 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 7 Hovedbestyrelsen 

 

Stk. 6 Hovedbestyrelsen nedsætter en daglig ledelse bestående af: formand, næstformand, trustee, 
kasserer og 2 NJRs. Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i 
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd. 

 

(I tilfælde af at Vedtægtsændring 10 er blevet vedtaget er det:  

§5 Stk 4 Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden, som besluttes i 
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd. 
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som skal betragtes som de gældende vedtægter) 

 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 5 - Hovedbestyrelsen 

 

Stk. 4.1 - Hovedbestyrelsens  arbejde for CISV Danmark fastlægges i en forretningsorden, som 
besluttes i hovedbestyrelsen. 

Stk. 4.2 - Hovedbestyrelsens dagsordener, mødereferater såvel som forretningsorden skal være til 
rådighed for alle medlemmer. 

 

Stk. 5 - Udvalg 

Stk. 5.1 - Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse opgaver i forbindelse med driften og 
udviklingen af CISV Danmark. 

Stk. 5.2 - Et udvalg består af: 

a. En formand, der er ansvarlig for 
i. udvalgets generelle udførelse af sin opgave, 
ii. kommunikationen med Daglig Ledelse, 
iii. indsendelse af budget og afsluttet regnskab årligt, samt 
iv. at der foreligger en af Hovedbestyrelsen godkendt, og tidssvarende, arbejdsbeskrivelse 

for udvalgets funktion og opgaver. 
b. Et antal udvalgsmedlemmer svarende til udvalgsarbejdets behov. 

Stk. 5.3 - Udvalg har ret til: 

a. rimelig forplejning i forbindelse med deres arbejde for CISV Danmark. 
b. en kontaktperson i Daglig Ledelse til støtte og vejledning i arbejdet. 

Stk. 5.4 - Hovedbestyrelsen kan nedlægge et udvalg, afskedige en formand eller på anden måde 
intervenere i et udvalgs arbejde, hvis udvalget er ude af stand til at kunne opfylde sin 
arbejdsbeskrivelse. 

 

Stk. 6 - Daglig Ledelse 

Stk. 6.1 - Der nedsættes en daglig ledelse til at administrere den daglige drift i CISV Danmark. 
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Stk. 6.2 - Daglig Ledelse består af den af generalforsamlingen valgte Formand, Næstformand, 
Trustee og Landskasserer, samt af de to, af det Årlige Junior Branch Møde valgte, Nationale 
Junior Repræsentanter. 

 



   
 
 

CISV Danmark 23 Tlf.: (+45)33122478 
Bornholmsgade 1, kld  E-mail: Office@dk.cisv.org 
1266 København K  www.cisv.dk 

VEDTÆGTSÆNDRING #12  

Vedtægtsændring #12 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring laver vi nogle mindre omformuleringer af henholdsvis Stk. 1 og 3 i § 
omkring lokalforeninger. 

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i de foreslåede vedtægter er eksemplificeret som hvis alle 
tidligere vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 8 Lokalforeninger 

Stk. 1 Lokalforeningernes opgaver er at arbejde for vedtægternes § 2 i lokalområdet, med fokus på 
aktiv medlemspleje og afvikling af CISV aktiviteter. 

 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen skal godkende lokalforeningens vedtægter 

 

Stk. 3 Hovedbestyrelsen skal holdes orienteret om lokalforeningernes aktiviteter ved tilsendelse af 
årsberetning, revideret regnskab og budget, og skal indbydes til at overvære den ordinære 
generalforsamling. 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§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. 
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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. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #13  

Vedtægtsændring #13 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring er der udelukkende tale om omstrukturering af tekst; Gældende Stk 
1 foreslås til at inddeles i to Stk. Gældende Stk 2 og 3 foreslås til at slås sammen under ét Stk. 

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i de foreslåede vedtægter er eksemplificeret som hvis alle 
tidligere vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 9 Økonomi 

stk. 1 Landsforeningens virke finansieres ved private og offentlige midler, herunder kontingent fra 
medlemmerne. Kontingentet opkræves i begyndelsen af regnskabsåret. Regnskabsåret er fra 1. 
januar til 31. december. 

 

Stk. 2.  I sager af større økonomisk rækkevidde tegnes Landsforeningen CISV DANMARK af 
formand og kasserer i forening. 

 

Stk. 3  Foreningens medlemmer og hovedbestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens 
forpligtelser. 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 8 - Økonomi 

 

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

 

Stk. 2 - Finansiering 
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Stk. 2.1 - Foreningens virke finansieres ved private og offentlige midler, herunder kontingent fra 
medlemmerne. 

Stk. 2.2 - Kontingentet 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. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #14 

Vedtægtsændring #14 blev vedtaget ved 13 stemmer for og 1 stemme imod. 

Med denne vedtægtsændring skifter gældende §10 om Kontor, navn til "Ansættelser og ejendom". 
Derudover slettes gældende Stk 1 og der foreslås Stk 2.1 og 2.2, der beskriver hvorledes ejendom 
kan optages. Desuden omstruktureres gældende Stk 2 til Stk. 1.1 og 1.2 inkluderende 
omformuleeringer af mindre karakter. 

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i de foreslåede vedtægter er eksemplificeret som hvis alle 
tidligere vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

Gældende vedtægter 

 

§ 10 Kontor 

Stk. 1. CISV Danmark har et kontor. Kontoret er primært til brug for CISV Danmark og 
hovedbestyrelsen, men lokalforeninger og andre kan låne lokalerne ifølge aftale med 
hovedbestyrelsen. 

Stk. 2 På kontoret kan der ansættes det nødvendige personale, som for eksempel sekretær og 
bogholder. Formanden er i påkommende tilfælde ansvarlig for disses ansættelsesforhold, samt at 
disse arbejdsområder beskrives og løbende justeres. 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 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. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #15 

Vedtægtsændring #15 frafaldt ved generalforsamlingen i marts. 

Med denne vedtægtsændring foreslås det, at vi ændrer gældende bestemmelser for hvordan vi 
godkender vedtægtsændringer. En godkendelse af denne ændring vil fremover betyde at 
vedtægtsændringer kan godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen, sådan 
at der fremover ikke behøver at blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at lave 
vedtægtsændringer.  

 

Desuden indføres et Stk. 1.2. 

 

Ændringsforslaget inkluderer også en ændring på § rækkefølge på “§12 - Vedtægtsændringer” og 
“§11 - Foreningens ophør” sådan at “Vedtægtsændringer” kommer før “Foreningens ophør”. 

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i de foreslåede vedtægter er eksemplificeret som hvis alle 
tidligere vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 12 Vedtægtsændring 

stk. 1 Ændringer i nærværende kan kun foretages, når 2/3 af landsforeningens medlemmer ønsker 
dette. Findes en sådan kvalificeret majoritet ikke, med 2/3 af de fremmødte ønsker ændringerne, 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og beslutning kan da træffes, hvis 2/3 af de 
fremmødte stemmer derfor. 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 10 - Vedtægtsændringer 

Stk. 1.1 - Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves 
tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen. 

Stk. 1.2 - Med mindre andet er angivet, træder vedtægtsændringer i kraft umiddelbart efter deres 
vedtagelse. 
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VEDTÆGTSÆNDRING #16 

Vedtægtsændring #16 blev vedtaget ved fuldt flertal. 

Med denne vedtægtsændring foreslås en omformulering af gældende §11 Stk 1 (§ nummer 
tilpasses så det henviser til § om vedtægtsændringer). Endvidere foreslås en ændring af gældende 
§11 stk. 2 efter opfordring fra DUF. 

 

Bemærk at angivne § numre og ordlyd i de foreslåede vedtægter er eksemplificeret som hvis alle 
tidligere vedtægtsforslag er blevet vedtaget. 

 

Gældende vedtægter: 

 

§ 11 Foreningens ophør 

stk. 1. Forslag til ophævelse af Landsforeningen CISV DANMARK behandles på samme måde som 
forslag til vedtægtsændring. 

 

stk. 2. Alle ved landsforeningens ophør eksisterende midler skal overdrages til en eller flere 
danske organisationer, der har til formål at fremme international forståelse blandt børn og unge 
uden hensyn til race, religion og politisk opfattelse. 

 

Foreslåede vedtægter: 

 

§ 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. 


