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Referat af CISV Danmarks  

ordinære generalforsamling 2020 

søndag d. 4. oktober kl. 15 - 17 

på Rysensteen Gymnasium - ved København H -  

Flæsketorvet 60 1. + 2. sal 

Dagsorden ifølge gældende vedtægter 
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. Vedtægtsændringer 

o http://kortlink.dk/27kqz  

8. Valg 

o Valg af formand – for en to-årig periode 

o Valg af national repræsentant – for en tre-årig periode 

o Valg af kasserer – for en et-årig periode 

o Valg af statsautoriseret revisor 

9. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen 

10. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen 

11. Evt.  

Referat 

1. Valg af dirigent 
Søren Løland fra CISV Nordsjælland blev foreslået og valgt. 

2. Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 
Formandens beretning er i forbindelse med revisorgodkendelse af regnskabet for 2019 ind-

sendt til revisorerne, og blev fremlagt af Jesper Lykking. Se Bilag 1 - Formandens beretning 

2019. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
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3. Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år 
CISV Danmarks konstituerede landskasserer, Line Koch, var ikke til stede, så pointer fra det 

revisorgodkendte regnskab blev fremlagt af Jesper Lykking på vegne af Line Koch. Se evt. den 

fulde revisionsrapport. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indevæ-

rende regnskabsår 
Pga. det fremskredne tidspunkt for generalforsamlingen blev fremlæggelsen af handleplanen 

de facto snarere en statusrapport for året, der er gået. Alle lokalforeninger og udvalg opfordres 

til i det omfang det er muligt at arrangere arrangementer for vores medlemmer. Handleplanen 

blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

5. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår 
Der blev fremført spørgsmål og kommentarer vedr. kontingentmodellen - især med henblik på 

forskellen i pris på medlemskab for enkeltmedlemmer under og over 30 år. Synspunkt om, at 

det er et dyrt kontingent, hvis man samtidig udfører frivilligt arbejde, blev fremført. Synspunkt 

om, at et kontingent hos CISV i bund og grund er at sammenligne med enhver anden fritidsak-

tivitet blev også fremført; ”CISV er noget vi går til”. Generalforsamlingen opfordrede Hovedbe-

styrelsen til at diskutere modellen med henblik på fremtidige fastsættelser af kontingent. 

Medlemskontingentet for 2021 blev fastholdt på 100 kr. for individuelt medlemskab for 16-29-

årige, 250 kr. for individuelt medlemskab for 30+-årige og 550 kr. for et familiemedlemskab - se 

evt. præsentation fra generalforsamlingen. 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

7. Vedtægtsændringer 
o Det fremsatte forslag (http://kortlink.dk/27kqz) 

De enkelte paragraffer med forslag til ændringer blev gennemgået enkeltvis. Der var bemærk-

ninger til §4 Stk. 5.2 og §6 Stk. 3.6. På baggrund af bemærkningerne blev disse to paragraffer 

foreslået i nye formuleringer og vedtaget af generalforsamlingen: 

§4 Stk 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst to ugers varsel og ledsages af dags-

orden:  
1) Valg af dirigent 

2) Indkomne forslag 
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 §6 Stk. 3.6 - NUDD vælger i september i ulige år en repræsentant for en to-årig periode. 

Se Bilag 2. 

Ifølge vedtægterne for CISV Danmark var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i forhold 

til vedtægtsændringer, så Daglig Ledelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling i for-

bindelse med deres førstkommende møde. Her vil forslaget til vedtægtsændringer være eneste 

punkt på dagsordenen - se også indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

8. Valg 
Der blev indledningsvis stillet spørgsmål til, hvordan evt. medbragte fuldmagter skulle komme 

i spil, og hvordan evt. blanke stemmer gøres op. Da der ikke er en særlig præcisering i CISV 

Danmarks vedtægter herom, blev det fastslået, at for at en kandidat kan vælges, skal der opnås 

almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Dvs., at der skal opnås et flertal af ”Ja”-stem-

mer, og at en blank derfor de facto tæller som en ”Nej”-stemme, i de tilfælde hvor der er to 

kandidater opstillet til en post. 

Dirigenten opfordrede herefter til, at generalforsamlingen gik til de enkelte poster, og kunne 

vende tilbage til aflevering af fuldmagter, hvis der ville blive brug for dem i forbindelse med en 

egentlig valghandling. 

o Valg af formand – for en to-årig periode 

Nuværende næstformand, Rikke Juel Enemærke, stillede op til posten som formand. Der blev 

fra et medlem af generalforsamlingen udtrykt ønske om afstemning, og der udspilledes en de-

bat om, hvorvidt det skulle være ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Sideløbende 

udspilledes en debat om, hvorvidt der skulle være afstemning eller fredsvalg, hvis der kun er 

en kandidat opstillet. Efter en tids debat stod det klart for generalforsamlingen, at der ikke var 

andre kandidater, der ønskede at stille op til et kampvalg, og generalforsamlingen besluttede 

at afgøre formandsvalget ved et fredsvalg (valg hvor repræsentanterne til en bestyrelse, en for-

samling el.lign. vælges uden afstemning) i modsætning til kampvalg (valg til en bestyrelse eller 

en folkevalgt forsamling hvor der er opstillet flere kandidater, end der er poster til besættelse, 

hvorfor afstemning er nødvendig) 

o Valg af national repræsentant – for en tre-årig periode 

Nuværende konstituerede Nationale Repræsentant, Astrid Nørgaard Hostrup, stillede op og 

blev valgt uden modkandidater. Astrid bad om ordet og præsenterede kort sine bevæggrunde 

for at gå ind i arbejdet med at repræsentere CISV i international sammenhæng. 

o Valg af kasserer – for en et-årig periode 
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Jesper Lykking stillede op og blev valgt uden modkandidater. 

o Valg af statsautoriseret revisor 

Daglig Ledelse foreslog, at vi fortsætter samarbejdet med de statsautoriserede revisorer, Tre-

kroner Revision A/S. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og Trekroner Revision A/S 

blev valgt. 

Som konsekvens af valget af Rikke Juel Enemærke som formand, stod CISV Danmark uden 

næstformand, hvorfor der som varslet i indkaldelsen til generalforsamlingen blev afholdt valg 

om denne post for en et-årig periode svarende til resten af Rikke Juel Enemærkes oprindelige 

valgperiode som næstformand. I praksis frem til generalforsamlingen i marts 2021. 

Birgitte Guldbrandsen ønskede at stille op og blev valgt uden modkandidater. 

 

9. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter i Hoved-

bestyrelsen 
Clara Skibild er Junior Branch’s National Juniorrepræsentant Senior, og Alberte Lorenz Zimsen 

er National Juniorrepræsentant Junior.  

Junior Branch har deres årlige møde i november, og der er således kun ca. seks uger tilbage af 

Clara og Albertes valgperiode. Junior Branch har været yderst aktive i det forgangne halve år 

med mange virtuelle arrangementer, der har holdt ”gryden i kog”. TAK for det! 

10. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbesty-

relsen 
• CISV Amager: Mette Havnhøj Sørensen og Victor Suhr Svendsen 

• CISV Nordsjælland: Søren Løland og Ellen Bang 

• CISV Hareskov-Værløse: Lili Westermann og Karoline Møgelvang 

• CISV Vestsjælland: Lisbeth Barkholt Hansen og Agnete Marckmann Borges 

• CISV Roskilde: Karen Munch Mortensen og Mira Garde Topp 

• CISV Storstrøm: Berit Christiansen og Johan Christiansen 

• CISV Fyn & Sydjylland: Karen Vinten Understrup og Lena Jensen Skøtt 

• CISV Midtjylland: Liv Pedersen og Victoria Tvorup Andersen  

• CISV Aalborg-Nordjylland: Linda Galberg og vakant. 
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11. Evt.  
Generalforsamlingen udtrykker ønsker om, at der til fremtidige generalforsamlinger på for-

hånd er tydeligere retningslinjer for valgprocedurer samt brug af fuldmagter. 

 

Referent, Rikke Juel Enemærke 
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Bilag 1 - Formandens beretning 2019 
I 2019 har CISV DK gennemført et stort antal nationale og internationale vellykkede aktiviteter. 

Det er alle de frivillige ude i lokalforeninger og i udvalg samt vores ansatte på kontoret som 

skal have stor anerkendelse for denne fælles succes. Et stigende antal børn og unge har været 

rundt i verden og skabt nye venskaber på kryds og tværs. Det er derfor vi er her, det er derfor vi 

løfter i fælles flok og det er derfor at vi sammen kan være stolte over et vellykket 2019. 

Organisation 

CISV DK udgøres af et lokalt og et tværgående centralt niveau. Hovedbestyrelsen, dagligle-

delse, kontoret og udvalg er det tværgående centrale i CISV, og lokalforeningerne er det, som 

fungerer i forhold til det lokale. Den adskillelse er væsentlig at være bevidst om, idet vi er un-

derlagt forskellige bevillingssystemer, som det er vigtigt, at vi bruger optimalt og lovmæssigt 

rigtigt. Det centrale henhører under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og her har vi igen haft 

succes med at bruge de forskellige muligheder. I lokalforeningerne er vi underlagt de kommu-

nale regler og love. I en del lokalforeninger bruger vi de forskellige muligheder for medlemstil-

skud, tilskud til lederuddannelse og lokaleleje. I skal alle have en stor tak for det kæmpe ar-

bejde I alle har haft med at søge tilskud kommunalt og nationalt. 

Lokalforeninger 
Vores lokal foreningen gennemgik en del forandringer I 2019. CISV DK har stadigvæk 9 lokalfor-

eninger i henholdsvis 

• Amager: dækker indre København inkl. Amager, Frederiksberg og Hvidovre 

• Nordsjælland: dækker fra Rudersdal, Furesø, Egedal og Frederikssund op til Hals-

næs og Helsingør 

• Hareskov-Værløse: dækker Københavns forstæder i bæltet fra Høje Taastrup, 

Brøndby og Ishøj til Lyngby-Taarbæk og Gentofte 

• Vestsjælland: dækker Holbæk, Ringsted, Sorø, Næstved, Slagelse, Kalundborg og 

Odsherred 

• Roskilde: dækker den østlige del af Region Sjælland - Roskilde, Lejre, Køge, 

Stevns, Faxe, Greve og Solrød kommuner 

• Storstrøm: dækker den sydlige del af Region Sjælland - Lolland, Guldborgsund og 

Vordingborg kommuner 

• Fyn & Sydjylland: hele Region Syddanmark. Region Syddanmark omfatter de tid-

ligere Fyns, Ribe og Sønderjyllands amter Regionen består af 22 kommuner 
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• Midtjylland: Region Midtjylland. Region Midtjylland er landets næststørste region 

med i alt 19 kommuner 

• Aalborg-Nordjylland: Region Nordjylland. Region Nordjylland har 11 kommuner 

med Ålborg som den største. 

Det er vigtigt, at vi bibeholder vores geografiske spredning både af hensyn til medlemmerne, 

men også af hensyn til tilskudsstrukturen i DUF og ikke mindst af hensyn til vores lokale ar-

bejde. 

Livet i lokalforeningerne har I årets løb være præget af stor aktivitet – og i år har vi afholdt 

mange succesfulde CISV-lejre.  

• 2 Børnebyer (Roskilde og Midtjylland) 

• 2 Step Up’er (Hareskov-Værløse og Fyn & Sydjylland) 

• 1 SEM (Amager) 

• 2 Youth Meetings (Nordsjælland og Aalborg-Nordjylland) 

Mange dejlige frivillige har lagt deres fritid på en skole, til et møde, hos forældre og sammen 

med børn. Jeg ved at afholdelse af store aktiviteter som en Børneby stadigvæk tager mange 

kræfter i en lokalforening, men jeg ved også at vi i 2019 er blevet en del bedre til at organisere 

og afholde sådanne arrangementer. Vores lokale aktiviteter er stadigvæk grunden til, at CISV 

har en berettigelse. Tak for det store arbejde som er lagt i 2019. 

Udvalg 
I vores udvalg er der kommet nye medlemmer og nye formænd. Vores udvalg, som alle består 

af frivillige kræfter, lægger et stort stykke arbejde, specielt når de forskellige programaktivite-

ter skal planlægges, børn, ledere, stabe og JC’s skal findes og matches. Datoer og rejser skal 

koordineres. Informationsmøder og utallige e-mails skal skrives og besvares. Tak for jeres store 

indsats. Vi så et BB-udvalg som er blomstret op og skaber ro og oversigt over vores kærnepro-

dukt, tak for det. CFA-udvalget har igen afholdt CISV For Alle med stor tilslutning, tak for det.  

Ikke mindst har vores initiativrige nationale uddannelsesudvalg (NUDD) igen leveret et helt 

ufatteligt stort stykke arbejde med at uddanne alle de unge mennesker, som igennem året har 

deltaget på vores programmer - flot arbejde af alle.  

Hovedbestyrelsen 
HB har afholdt de planlagte møder og løst de opgaver vi har haft på vores dagsorden - jeg øn-

sker at takke alle i HB for sikkert at føre CISV DK igennem 2019. Dejligt at se at regioner og 
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lokalforeninger stadigvæk er aktive på HB-møderne. Forretningsgange, struktur og ikke 

mindst deltagelsen er styrket i HB – hvilket er en af grundene til at 2019 er blevet den succes, 

som det er blevet. Vi har simpelthen løst de relevante problemer i rette tid, taget det rette valg 

og gennemført de påkrævede ændringer – sammen, som et team. 

Daglig ledelse 
2019 har været et hårdt år for DL – mest pga. en del forandringer internt. Som I ved, valgte vi at 

organisere os anderledes, uden en lønnet sekretær, og vi står uden en egentlig landskasserer. 

DL holder møde ca. en gang om måneden og afklarer desuden de mange henvendelser pr. mail. 

Hvis I husker tilbage i 2018, besluttede vi at udvide DL med en person fra RM-udvalget. Det har 

også i 2019 vist sig at være en god beslutning. Vi oplevede et konstant højt arbejdsniveau og 

forsøger at holde trit med nye strammere regler fra CISV international.  

NUDD indtrådte ligeledes i DL i 2018. Grunden til dette er vores kontinuerlige arbejde med at 

forbedre vores uddannelsestilbud.  

Vores 2 dejlige NJA’s og JB-teamet var virkelig aktive i 2019 

- EJBEAM/BEAM  

- Northern Lights 

- IJBC 

- North Atlantic Workshop 

Anne Tetens var i 2019 fungerende National Repræsentant (NAR). Anne har sikkert navigeret og 

været vores livslinje til det internationale arbejde som foregår i CISV ikke mindst alle vores RTF-

aktiviteter. Tak for det, Anne. 

Anne-Mette valgte at træde ud af DL i efteråret 2019. Anne Mette var landskasserer. Anne-Mette, 

har lagt et ekstraordinært stort stykke frivilligt arbejde i 2019. Anne-Mette har været uvurderlig 

og har med stor autoritet genskabt den troværdighed, som en organisation sponseret af DUF-

midler, er dybt afhængig af – en stor, stor tak til Anne-Mette. Vi håber at se hende tilbage I CISV 

en anden gang. 

Desuden har CISV Danmark sendt følgende delegationer ud i 2019: 

• 18 delegationer på børneby 

• 7 juniorledere 

• 14 Step Up-delegationer 
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• 21 Youth Meeting-delegationer for 12-15-årige og 11 delegationer for 16+ 

• 7 Interchange-delegationer 

• 10 deltagere på Seminar Camp 

• 3 deltagere på IPP 

I alt har vi i 2019 sendt 277 børn og unge, heraf 47 ledere, på officielle CISV-programmer i hele 

verden.  

Kontoret 
Vores kontor har været igennem et turbulent år. Charlotte har holdt skansen og fået tingene til 

at se lette ud – selv om at det til tider har været kaotisk. Kontoret er blevet renoveret og benyt-

tes nu langt mere. Tak for de frivillige som har taget en slæb med at få kontoret til at fremstå 

som et sted man ønsker at opholde sig igen. 

Formanden i CISV er garant for, at alt foregår i overensstemmelse med regler og retningslinjer 

et arbejde, som jeg ikke gøre alene. Rikke og Merle har varetaget den nationale sekretærop-

gave, således at alle – såvel lokalforeninger, udvalg, den internationale organisation og HB / DL 

har fået den hjælp, de har haft behov for. Vi har arbejdet med at automatisere en del arbejds-

gange I 2019, og det vil fortsætte I 2020. En stor tak til Rikke for hendes utømmelige frivillighed. 

Charlotte, som er CISV DK’s teknisk-administrative medarbejder, en titel som på mange måder 

ikke er retvisende… Charlotte har haft mange opgaver i løbet af året, og jeg kan her bl.a. nævne 

at holde styr på vedtægter, ansøgninger, lovgivninger, bogholderi, medlemssystemet, hjem-

mesiden, tilmeldinger, møder og brandslukning. Tak for et godt arbejde – uden dig var vi ikke 

kommet igennem 2019.  

Fremtidigt arbejde 
Kernen i vores fremtidige arbejde er naturligvis stadigvæk afholdelse af aktiviteter – nationale 

og internationale, samt udsendelse af delegationer.  

Antal medlemmer under 30 år 1423 og antal medlemmer over 30 år 1085 - i alt 2508 

Tak for et godt 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 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: 
a. Husstandsmedlemskab omfattende alle medlemmer af en husstand, incl. unge under uddannelse
b. Individuelt medlemskab
Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISV's aktiviteter.
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.
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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 pr. brev eller email til foreningens medlemmer 
med dato og sted senest to måneder 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. Eventuelt
Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 31. januar tre uger før afholdelsen.

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 
minimumsdagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
3. Eventuelt

Stk. 6 - Årlige 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: 
a. To fra hver lokalforening. Det tilstræbes, at der vælge 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
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f. Junior National Juniorrepræsentant
g. National Risk Manager
h. NUDD repræsentant (Det nationale uddannelsesudvalg)

Stk. 3 - Valg. 

Stk. 3.1. - Formand, Næstformand, den internationale 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). 
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 vælges i ulige år 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 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 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 lokalforeningens vedtægter. 
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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§ 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 - 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 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.  

Vedtægterne er senest ændret i maj 2019. 
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 CISV Danmark 


Bornholmsgade 1, kld. 


1266 København K 


  


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


Referat af CISV Danmarks  


ordinære generalforsamling 2020 


søndag d. 4. oktober kl. 15 - 17 


på Rysensteen Gymnasium - ved København H -  


Flæsketorvet 60 1. + 2. sal 


Dagsorden ifølge gældende vedtægter 
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. Vedtægtsændringer 


o http://kortlink.dk/27kqz  


8. Valg 


o Valg af formand – for en to-årig periode 


o Valg af national repræsentant – for en tre-årig periode 


o Valg af kasserer – for en et-årig periode 


o Valg af statsautoriseret revisor 


9. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen 


10. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen 


11. Evt.  


Referat 


1. Valg af dirigent 
Søren Løland fra CISV Nordsjælland blev foreslået og valgt. 


2. Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år 
Formandens beretning er i forbindelse med revisorgodkendelse af regnskabet for 2019 ind-


sendt til revisorerne, og blev fremlagt af Jesper Lykking. Se Bilag 1 - Formandens beretning 


2019. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 



http://kortlink.dk/27kqz
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3. Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år 
CISV Danmarks konstituerede landskasserer, Line Koch, var ikke til stede, så pointer fra det 


revisorgodkendte regnskab blev fremlagt af Jesper Lykking på vegne af Line Koch. Se evt. den 


fulde revisionsrapport. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 


4. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indevæ-


rende regnskabsår 
Pga. det fremskredne tidspunkt for generalforsamlingen blev fremlæggelsen af handleplanen 


de facto snarere en statusrapport for året, der er gået. Alle lokalforeninger og udvalg opfordres 


til i det omfang det er muligt at arrangere arrangementer for vores medlemmer. Handleplanen 


blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 


5. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår 
Der blev fremført spørgsmål og kommentarer vedr. kontingentmodellen - især med henblik på 


forskellen i pris på medlemskab for enkeltmedlemmer under og over 30 år. Synspunkt om, at 


det er et dyrt kontingent, hvis man samtidig udfører frivilligt arbejde, blev fremført. Synspunkt 


om, at et kontingent hos CISV i bund og grund er at sammenligne med enhver anden fritidsak-


tivitet blev også fremført; ”CISV er noget vi går til”. Generalforsamlingen opfordrede Hovedbe-


styrelsen til at diskutere modellen med henblik på fremtidige fastsættelser af kontingent. 


Medlemskontingentet for 2021 blev fastholdt på 100 kr. for individuelt medlemskab for 16-29-


årige, 250 kr. for individuelt medlemskab for 30+-årige og 550 kr. for et familiemedlemskab - se 


evt. præsentation fra generalforsamlingen. 


6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 


7. Vedtægtsændringer 
o Det fremsatte forslag (http://kortlink.dk/27kqz) 


De enkelte paragraffer med forslag til ændringer blev gennemgået enkeltvis. Der var bemærk-


ninger til §4 Stk. 5.2 og §6 Stk. 3.6. På baggrund af bemærkningerne blev disse to paragraffer 


foreslået i nye formuleringer og vedtaget af generalforsamlingen: 


§4 Stk 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst to ugers varsel og ledsages af dags-


orden:  
1) Valg af dirigent 


2) Indkomne forslag 



https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/Ea7JzebWG_hAgL6fKiu69-wBPGZrhJhZrwQDObABvjResw?e=cMih8y

https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/EebppwKjjrBJre_yqeK7UnwBiHQVkLyiBpZQSofK7Be-SQ?e=s3GRJU

https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/EebppwKjjrBJre_yqeK7UnwBiHQVkLyiBpZQSofK7Be-SQ?e=s3GRJU

https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/EbRxnFQP0g5Ani6liDxAqg4BhPhfplyseQjOhDhlXyfoaw?e=FW4zNX

https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/EZukv1D2YAxGu2d_UQxBRmQBTiLWywfDHwl0xJuX4s-Y2w?e=XLJ6DE

http://kortlink.dk/27kqz
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 §6 Stk. 3.6 - NUDD vælger i september i ulige år en repræsentant for en to-årig periode. 


Se Bilag 2. 


Ifølge vedtægterne for CISV Danmark var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i forhold 


til vedtægtsændringer, så Daglig Ledelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling i for-


bindelse med deres førstkommende møde. Her vil forslaget til vedtægtsændringer være eneste 


punkt på dagsordenen - se også indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 


8. Valg 
Der blev indledningsvis stillet spørgsmål til, hvordan evt. medbragte fuldmagter skulle komme 


i spil, og hvordan evt. blanke stemmer gøres op. Da der ikke er en særlig præcisering i CISV 


Danmarks vedtægter herom, blev det fastslået, at for at en kandidat kan vælges, skal der opnås 


almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Dvs., at der skal opnås et flertal af ”Ja”-stem-


mer, og at en blank derfor de facto tæller som en ”Nej”-stemme, i de tilfælde hvor der er to 


kandidater opstillet til en post. 


Dirigenten opfordrede herefter til, at generalforsamlingen gik til de enkelte poster, og kunne 


vende tilbage til aflevering af fuldmagter, hvis der ville blive brug for dem i forbindelse med en 


egentlig valghandling. 


o Valg af formand – for en to-årig periode 


Nuværende næstformand, Rikke Juel Enemærke, stillede op til posten som formand. Der blev 


fra et medlem af generalforsamlingen udtrykt ønske om afstemning, og der udspilledes en de-


bat om, hvorvidt det skulle være ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Sideløbende 


udspilledes en debat om, hvorvidt der skulle være afstemning eller fredsvalg, hvis der kun er 


en kandidat opstillet. Efter en tids debat stod det klart for generalforsamlingen, at der ikke var 


andre kandidater, der ønskede at stille op til et kampvalg, og generalforsamlingen besluttede 


at afgøre formandsvalget ved et fredsvalg (valg hvor repræsentanterne til en bestyrelse, en for-


samling el.lign. vælges uden afstemning) i modsætning til kampvalg (valg til en bestyrelse eller 


en folkevalgt forsamling hvor der er opstillet flere kandidater, end der er poster til besættelse, 


hvorfor afstemning er nødvendig) 


o Valg af national repræsentant – for en tre-årig periode 


Nuværende konstituerede Nationale Repræsentant, Astrid Nørgaard Hostrup, stillede op og 


blev valgt uden modkandidater. Astrid bad om ordet og præsenterede kort sine bevæggrunde 


for at gå ind i arbejdet med at repræsentere CISV i international sammenhæng. 


o Valg af kasserer – for en et-årig periode 



https://www.cisv.dk/arrangement/ekstraordinaer-generalforsamling-2020/
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Jesper Lykking stillede op og blev valgt uden modkandidater. 


o Valg af statsautoriseret revisor 


Daglig Ledelse foreslog, at vi fortsætter samarbejdet med de statsautoriserede revisorer, Tre-


kroner Revision A/S. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og Trekroner Revision A/S 


blev valgt. 


Som konsekvens af valget af Rikke Juel Enemærke som formand, stod CISV Danmark uden 


næstformand, hvorfor der som varslet i indkaldelsen til generalforsamlingen blev afholdt valg 


om denne post for en et-årig periode svarende til resten af Rikke Juel Enemærkes oprindelige 


valgperiode som næstformand. I praksis frem til generalforsamlingen i marts 2021. 


Birgitte Guldbrandsen ønskede at stille op og blev valgt uden modkandidater. 


 


9. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter i Hoved-


bestyrelsen 
Clara Skibild er Junior Branch’s National Juniorrepræsentant Senior, og Alberte Lorenz Zimsen 


er National Juniorrepræsentant Junior.  


Junior Branch har deres årlige møde i november, og der er således kun ca. seks uger tilbage af 


Clara og Albertes valgperiode. Junior Branch har været yderst aktive i det forgangne halve år 


med mange virtuelle arrangementer, der har holdt ”gryden i kog”. TAK for det! 


10. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbesty-


relsen 
• CISV Amager: Mette Havnhøj Sørensen og Victor Suhr Svendsen 


• CISV Nordsjælland: Søren Løland og Ellen Bang 


• CISV Hareskov-Værløse: Lili Westermann og Karoline Møgelvang 


• CISV Vestsjælland: Lisbeth Barkholt Hansen og Agnete Marckmann Borges 


• CISV Roskilde: Karen Munch Mortensen og Mira Garde Topp 


• CISV Storstrøm: Berit Christiansen og Johan Christiansen 


• CISV Fyn & Sydjylland: Karen Vinten Understrup og Lena Jensen Skøtt 


• CISV Midtjylland: Liv Pedersen og Victoria Tvorup Andersen  


• CISV Aalborg-Nordjylland: Linda Galberg og vakant. 
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11. Evt.  
Generalforsamlingen udtrykker ønsker om, at der til fremtidige generalforsamlinger på for-


hånd er tydeligere retningslinjer for valgprocedurer samt brug af fuldmagter. 


 


Referent, Rikke Juel Enemærke 
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Bilag 1 - Formandens beretning 2019 
I 2019 har CISV DK gennemført et stort antal nationale og internationale vellykkede aktiviteter. 


Det er alle de frivillige ude i lokalforeninger og i udvalg samt vores ansatte på kontoret som 


skal have stor anerkendelse for denne fælles succes. Et stigende antal børn og unge har været 


rundt i verden og skabt nye venskaber på kryds og tværs. Det er derfor vi er her, det er derfor vi 


løfter i fælles flok og det er derfor at vi sammen kan være stolte over et vellykket 2019. 


Organisation 


CISV DK udgøres af et lokalt og et tværgående centralt niveau. Hovedbestyrelsen, dagligle-


delse, kontoret og udvalg er det tværgående centrale i CISV, og lokalforeningerne er det, som 


fungerer i forhold til det lokale. Den adskillelse er væsentlig at være bevidst om, idet vi er un-


derlagt forskellige bevillingssystemer, som det er vigtigt, at vi bruger optimalt og lovmæssigt 


rigtigt. Det centrale henhører under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og her har vi igen haft 


succes med at bruge de forskellige muligheder. I lokalforeningerne er vi underlagt de kommu-


nale regler og love. I en del lokalforeninger bruger vi de forskellige muligheder for medlemstil-


skud, tilskud til lederuddannelse og lokaleleje. I skal alle have en stor tak for det kæmpe ar-


bejde I alle har haft med at søge tilskud kommunalt og nationalt. 


Lokalforeninger 
Vores lokal foreningen gennemgik en del forandringer I 2019. CISV DK har stadigvæk 9 lokalfor-


eninger i henholdsvis 


• Amager: dækker indre København inkl. Amager, Frederiksberg og Hvidovre 


• Nordsjælland: dækker fra Rudersdal, Furesø, Egedal og Frederikssund op til Hals-


næs og Helsingør 


• Hareskov-Værløse: dækker Københavns forstæder i bæltet fra Høje Taastrup, 


Brøndby og Ishøj til Lyngby-Taarbæk og Gentofte 


• Vestsjælland: dækker Holbæk, Ringsted, Sorø, Næstved, Slagelse, Kalundborg og 


Odsherred 


• Roskilde: dækker den østlige del af Region Sjælland - Roskilde, Lejre, Køge, 


Stevns, Faxe, Greve og Solrød kommuner 


• Storstrøm: dækker den sydlige del af Region Sjælland - Lolland, Guldborgsund og 


Vordingborg kommuner 


• Fyn & Sydjylland: hele Region Syddanmark. Region Syddanmark omfatter de tid-


ligere Fyns, Ribe og Sønderjyllands amter Regionen består af 22 kommuner 
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• Midtjylland: Region Midtjylland. Region Midtjylland er landets næststørste region 


med i alt 19 kommuner 


• Aalborg-Nordjylland: Region Nordjylland. Region Nordjylland har 11 kommuner 


med Ålborg som den største. 


Det er vigtigt, at vi bibeholder vores geografiske spredning både af hensyn til medlemmerne, 


men også af hensyn til tilskudsstrukturen i DUF og ikke mindst af hensyn til vores lokale ar-


bejde. 


Livet i lokalforeningerne har I årets løb være præget af stor aktivitet – og i år har vi afholdt 


mange succesfulde CISV-lejre.  


• 2 Børnebyer (Roskilde og Midtjylland) 


• 2 Step Up’er (Hareskov-Værløse og Fyn & Sydjylland) 


• 1 SEM (Amager) 


• 2 Youth Meetings (Nordsjælland og Aalborg-Nordjylland) 


Mange dejlige frivillige har lagt deres fritid på en skole, til et møde, hos forældre og sammen 


med børn. Jeg ved at afholdelse af store aktiviteter som en Børneby stadigvæk tager mange 


kræfter i en lokalforening, men jeg ved også at vi i 2019 er blevet en del bedre til at organisere 


og afholde sådanne arrangementer. Vores lokale aktiviteter er stadigvæk grunden til, at CISV 


har en berettigelse. Tak for det store arbejde som er lagt i 2019. 


Udvalg 
I vores udvalg er der kommet nye medlemmer og nye formænd. Vores udvalg, som alle består 


af frivillige kræfter, lægger et stort stykke arbejde, specielt når de forskellige programaktivite-


ter skal planlægges, børn, ledere, stabe og JC’s skal findes og matches. Datoer og rejser skal 


koordineres. Informationsmøder og utallige e-mails skal skrives og besvares. Tak for jeres store 


indsats. Vi så et BB-udvalg som er blomstret op og skaber ro og oversigt over vores kærnepro-


dukt, tak for det. CFA-udvalget har igen afholdt CISV For Alle med stor tilslutning, tak for det.  


Ikke mindst har vores initiativrige nationale uddannelsesudvalg (NUDD) igen leveret et helt 


ufatteligt stort stykke arbejde med at uddanne alle de unge mennesker, som igennem året har 


deltaget på vores programmer - flot arbejde af alle.  


Hovedbestyrelsen 
HB har afholdt de planlagte møder og løst de opgaver vi har haft på vores dagsorden - jeg øn-


sker at takke alle i HB for sikkert at føre CISV DK igennem 2019. Dejligt at se at regioner og 
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lokalforeninger stadigvæk er aktive på HB-møderne. Forretningsgange, struktur og ikke 


mindst deltagelsen er styrket i HB – hvilket er en af grundene til at 2019 er blevet den succes, 


som det er blevet. Vi har simpelthen løst de relevante problemer i rette tid, taget det rette valg 


og gennemført de påkrævede ændringer – sammen, som et team. 


Daglig ledelse 
2019 har været et hårdt år for DL – mest pga. en del forandringer internt. Som I ved, valgte vi at 


organisere os anderledes, uden en lønnet sekretær, og vi står uden en egentlig landskasserer. 


DL holder møde ca. en gang om måneden og afklarer desuden de mange henvendelser pr. mail. 


Hvis I husker tilbage i 2018, besluttede vi at udvide DL med en person fra RM-udvalget. Det har 


også i 2019 vist sig at være en god beslutning. Vi oplevede et konstant højt arbejdsniveau og 


forsøger at holde trit med nye strammere regler fra CISV international.  


NUDD indtrådte ligeledes i DL i 2018. Grunden til dette er vores kontinuerlige arbejde med at 


forbedre vores uddannelsestilbud.  


Vores 2 dejlige NJA’s og JB-teamet var virkelig aktive i 2019 


- EJBEAM/BEAM  


- Northern Lights 


- IJBC 


- North Atlantic Workshop 


Anne Tetens var i 2019 fungerende National Repræsentant (NAR). Anne har sikkert navigeret og 


været vores livslinje til det internationale arbejde som foregår i CISV ikke mindst alle vores RTF-


aktiviteter. Tak for det, Anne. 


Anne-Mette valgte at træde ud af DL i efteråret 2019. Anne Mette var landskasserer. Anne-Mette, 


har lagt et ekstraordinært stort stykke frivilligt arbejde i 2019. Anne-Mette har været uvurderlig 


og har med stor autoritet genskabt den troværdighed, som en organisation sponseret af DUF-


midler, er dybt afhængig af – en stor, stor tak til Anne-Mette. Vi håber at se hende tilbage I CISV 


en anden gang. 


Desuden har CISV Danmark sendt følgende delegationer ud i 2019: 


• 18 delegationer på børneby 


• 7 juniorledere 


• 14 Step Up-delegationer 
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• 21 Youth Meeting-delegationer for 12-15-årige og 11 delegationer for 16+ 


• 7 Interchange-delegationer 


• 10 deltagere på Seminar Camp 


• 3 deltagere på IPP 


I alt har vi i 2019 sendt 277 børn og unge, heraf 47 ledere, på officielle CISV-programmer i hele 


verden.  


Kontoret 
Vores kontor har været igennem et turbulent år. Charlotte har holdt skansen og fået tingene til 


at se lette ud – selv om at det til tider har været kaotisk. Kontoret er blevet renoveret og benyt-


tes nu langt mere. Tak for de frivillige som har taget en slæb med at få kontoret til at fremstå 


som et sted man ønsker at opholde sig igen. 


Formanden i CISV er garant for, at alt foregår i overensstemmelse med regler og retningslinjer 


et arbejde, som jeg ikke gøre alene. Rikke og Merle har varetaget den nationale sekretærop-


gave, således at alle – såvel lokalforeninger, udvalg, den internationale organisation og HB / DL 


har fået den hjælp, de har haft behov for. Vi har arbejdet med at automatisere en del arbejds-


gange I 2019, og det vil fortsætte I 2020. En stor tak til Rikke for hendes utømmelige frivillighed. 


Charlotte, som er CISV DK’s teknisk-administrative medarbejder, en titel som på mange måder 


ikke er retvisende… Charlotte har haft mange opgaver i løbet af året, og jeg kan her bl.a. nævne 


at holde styr på vedtægter, ansøgninger, lovgivninger, bogholderi, medlemssystemet, hjem-


mesiden, tilmeldinger, møder og brandslukning. Tak for et godt arbejde – uden dig var vi ikke 


kommet igennem 2019.  


Fremtidigt arbejde 
Kernen i vores fremtidige arbejde er naturligvis stadigvæk afholdelse af aktiviteter – nationale 


og internationale, samt udsendelse af delegationer.  


Antal medlemmer under 30 år 1423 og antal medlemmer over 30 år 1085 - i alt 2508 


Tak for et godt 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 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: 
a. Husstandsmedlemskab omfattende alle medlemmer af en husstand, incl. unge under uddannelse
b. Individuelt medlemskab
Stk. 2.1 - Medlemskab er påkrævet for deltagelse i CISV's aktiviteter.
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.



rikkejuelenemaerke

Stempel
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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 pr. brev eller email til foreningens medlemmer 
med dato og sted senest to måneder 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. Eventuelt
Stk. 3.1 - Forslag, som ønskes behandlet af medlemmerne på Generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 31. januar tre uger før afholdelsen.


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. 



rikkejuelenemaerke
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Stk. 5.2 - Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst to ugers varsel og ledsages af 
minimumsdagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
3. Eventuelt


Stk. 6 - Årlige 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: 
a. To fra hver lokalforening. Det tilstræbes, at der vælge 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
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f. Junior National Juniorrepræsentant
g. National Risk Manager
h. NUDD repræsentant (Det nationale uddannelsesudvalg)


Stk. 3 - Valg. 


Stk. 3.1. - Formand, Næstformand, den internationale 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). 
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 vælges i ulige år 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 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 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 lokalforeningens vedtægter. 
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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§ 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 - 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 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.  


Vedtægterne er senest ændret i maj 2019. 
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ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
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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