
 
 

Referat CISV Danmarks Generalforsamling 12. marts 2016 
 

 1. Valg af dirigent: Jens Fisker Carlsbæk 

 Valg af referent: Josefine Magnussen 

 2. Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år. 

2015 har for CISV Danmark været endnu et travlt og udbytterigt år. Over sommeren blev der afholdt én 
børneby i Hareskov Værløse lokalforening og en Step Up i Aarhus lokalforening. Det har begge været 
velforberedte og succesfulde aktiviteter. Mange tak til de to lokalforeninger for det kæmpe arbejde det 
er, at gennemføre de store internationale aktiviteter. 

Nordsjælland holdt Youth Meeting i påsken og Amager over juleferien. Også to velgennemførte 
aktiviteter og stor tak for det. Amager har desuden været vært for NICE. CISV International har 
regionalinddelt verden, og vi befinder os i Northern Neighborhood. Mødet var JB’s northern 
neighborhood møde. Også et velgennemført møde, om end deltagerne var påvirket af andre uhyggelige 
begivenheder i København; angrebet på Krudttønden og Synagogen. 

Der er i løbet af året blevet afholdt et væld af nationale aktiviteter. Tak til såvel nationale udvalg som 
afholdende lokalforeninger for at gennemføre en række uddannelsesweekender, generalforsamling, HB-
møder, Stormøde og CISV Dag. CFA – CISV for alle blev også afholdt i 2015, og det var endnu engang et 
tilløbsstykke.  

I lokalforeningerne er der blevet afholde en række spændende aktiviteter i lokalforeningerne. Nogle for 
egne medlemmer, og nogle åbne for alle. Der har været informationsmøder, delegationsforberedelser, 
kurser, m.v. En række juniorweekender er afholdt, som har været populære. Disse aktiviteter er 
selvfølgeligt spændende for deltagerene. Men for CISV Danmark er det netop denne type aktiviteter, der 
er med til at fastholde unge frivillige, som er med til at danne et rekrutteringsgrundlag for kommende 
ledere, stabe m.v. I den forbindelse har det været spændende, at der blev gennemført en 
juniorweekend for + 19 i forbindelse med Aarhus Lokalforening. En aldersgruppe, der let kan opfatte, at 
der mangler aktiviteter, unge der i de år ændrer deres liv og derfor let kan glide ud af organisationen. 

Til alle jer, der har knoklet for at få gennemført alle disse aktiviteter. Tusind tak! 

Yderligere en børneby og en IPP skulle have været gennemført. De blev aflyst. Det er naturligvis 
ærgerligt.  I CISV Danmark har vi imidlertid besluttet at vægte høj kvalitet i vores programmer, både når 
det gælder de praktiske og fysiske rammer, når det gælder ledere og stabe, og når det gælder det 
pædagogiske og læringsmæssige indhold i aktiviteterne. Det er godt. Når vi ser, at det ikke kan lade sig 
gøre at holde en tilfredsstillende kvalitet, har vi set os nødsaget til at aflyse aktiviteter. Det skal vi have 
forståelse for. Men vi besluttede også fremadrettet, at CISV Danmark skal følge mere op på de 
afholdende lokalforeninger langt tidligere for at understøtte dem i at gennemføre de store programmer. 

 



 
CISV Danmark er en stærk CISV nation, der naturligt deltager i alle de internationale programmer. I 
slutningen af beretningen findes en oversigt over den konkrete deltagelse i de internationale 
programmer i 2015. 

2015 var et særligt år for CISV International. Efter en større reorganisering af struktur i den 
internationale organisation blev der for første gang afholdt CISV Global Conference udenfor Oslo I 
Norge. Med Utøya i baggrunden var CISVer fra hele verden samlet for at udvikle sig selv, hinanden og 
CISV i fællesskab. Fra dansk side var der 17 deltagere. Parallelt med selve Global Conference blev 
International Junior Branch Conference afholdt, hvor særligt det internationale JB-review blev drøftet. 
CISV Danmark sendte en stærk delegation juniorer til Norge. 

Jeg deltog selv i Global Conference og var begejstret for den passion, energi, interesse og ønske om at 
bidrage til organisationen, som vi oplevede. 

I juni var CISV med på Folkemødet i Allinge på Bornholm. Sammen med nogle af like-minded-
organisationer; YFU og AFS holdt vi en session om interkulturel forståelse. Der var ret stor interesse for 
emnet, med god interaktion fra deltagerne. Erfaringen var, at Folkemødet bestemt er en platform, hvor 
vi på en mere nuanceret og dialogbaseret måde kan gøre CISV synlig. 

Hjemme i CISV Danmark har vi i 2015 endnu engang været ramt af vandskade på kontoret i 
Bornholmsgade i København. Da vi stod overfor at skulle have skiftet gulvet for anden gang på kort tid, 
blev det besluttet, at der ikke længere skal være trægulv. Det har taget lang tid. Gulvet er fjernet, og 
med meget fugt tilbage, blev der herefter sat affugtere op i mange uger. Det har været og er 
utilfredsstillende for vores personale.  

På kontoret har vi på personalesiden haft lidt udskiftning. For en særlig stor indsats i 2015 vil jeg takke 
Sara Rønning-Bæk, vores nationale sekretær, der i hele 2015 har sejlet skuden sikkert igennem. I 2015 
har vi også budt velkommen til Charlotte, der er vores tekniske- administrative medarbejder. Også en 
tak for hurtigt og kompetent at komme ind i arbejdet. 

For CISV Danmark har 2015 været i administrationens tegn. En lille ad hoc gruppe har arbejdet på at få 
etableret en ny hjemmeside for organisationen. Igennem en projektorganisering med afprøvning og 
praksiserfaring fra brugere af hjemmesiden (lokalforeninger, programmer og andre) har vi fået gode 
input. Den nye hjemmeside gik i luften i september. Den er blevet vel modtaget. Tusind tak til jer, der 
bar arbejdet igennem. 

Et nyt medlemssystem stod også på indkøbssedlen, da vi gik ind i 2015. Medlemssystemet havde i flere 
år udfordret os på, at det var for svært for os at holde ordentligt styr på vores medlemmer og betalinger. 

Vi fik udarbejdet kravspecifikationer til et nyt system, så vi er sikre på, at I som organisation får jeres 
behov opfyldt på en bedre måde, end det hidtidige system. Også her har frivillige hjulpet med test og 
erfaringer. Mange tak. 

Og det nye medlemssystem SKAL fungere bedre end det gamle. Det ekstra arbejde, som vores kasserer 
og vores økonomiansvarlige har haft for at kvalitetssikre data og transaktioner, er ikke acceptabel. Med 
udgangen af 2015 var medlemssystemet klar, data blev overflyttet og undervisning i at anvende det for 
lokalforeninger og programudvalg kunne starte. 



 
 

Overblik over deltagelse i internationale programmer i 2015 

Børneby 

I 2015 sendte vi 21 delegationer, og 16 JC afsted. Der blev afholdt en børneby i Hareskov Værløse.   

Interchange 

46 deltagere og 11 ledere på interchange i 2015, fordelt på 6 ture 

IPP 

8 deltagere 

Seminar Camp 

10 deltagere har deltaget og to danskere har været internationale stabe i seminar camps i andre 
lande. 

Step Up 

11 delegationer og der blev afholdt en Step Up i Aarhus 

Youth Meeting 

Der blev afholdt 2 Youth Meetings af otte dages varighed. 

Vi har sendt 12 deltager og 2 ledere på 14 dages YM camp 12-15 årige. 

Vi har sendt 36 deltagere og 6 ledere på 8 dages YM camp 12-15 årige (Inkl. de 2 delegationer som er 
sendt til de danske camps) 

Vi har sendt 12 deltagere på 8 dages YM camp 16-18 årige 

Vi har sendt 2 deltagere på 14 dages YM camp 16-18 årige 

Lørdag den 12. marts 2016 

Karin Kjær Madsen 

  

Formandens beretning godkendes ved applaus 

CISV Danmarks nationale udvalg fik mulighed for at supplere med deres beretninger til venlig orientering 
for generalforsamlingen. 

 Udvalgs beretninger fra året 

 Step Up Beretning til CISVs generalforsamling 2016: 

 (Indsendt skriftligt og læst op) 



 
Til at starte med vil jeg se tilbage og berette at der sommeren 2015 blev afholdt en Step Up, rost til 
skyerne, i Århus. Både lokalforening og stabs gjorde campen til et pragt eksemplar af en CISV camp og vi 
vil gerne udtrykke hvor beundringsværdigt det har været at være vidne til. 

Derudover sendte vi 11 delegationer afsted som selvfølgelig vendte hjem med vidt forskellige men alt i 
alt berigende og lærerige oplevelser. 

 For første gang i år skal CISV Danmark afholde 2 Step Ups over sommeren. Det er vi i udvalget glade og 
stolte over. Med det sagt skal det ikke ignoreres at vi startede efteråret udfordret ud, idet stabe ikke er 
lette at finde. Det er sagt før og det er en tilbagevendende udfordring i vores organisation og skal derfor 
selvfølgelig belyses. Efter mange konstellationer, både nationale og internationale, er vi på nuværende 
tidspunkt stolte af at der overhovedet bliver holdt 2 Step Up til sommer. 

 Derudover afsender vi 13 delegationer fra Danmark.  Det er vores indtryk at der i år har været 
problemer med rekruttering til delegationerne, hvilket kan være en undtagelse. Men det er noget som vi 
tager meget seriøst da Step Up tidligere har været et meget populært program og der har været rift om 
de få pladser der var. Således har det været en meget travl vinter da vi har haft delegationer som vi ikke 
kunne få afsat og to Step Up uden stabe. 

 Men efter hårdhed kommer frugten af arbejdet jo forhåbenligt og det er det vi ser frem til her til 
sommer.  

 Vi vil gerne give et tak til Roskilde Lokalforening som har kæmpet en brav kamp med at gøre deres Step 
Up til en realitet og var klar til alle mulige alternativer for at give de 9 delegationer en fantastisk 
oplevelse til sommer.   

Det samme skal det lyde til Fyn, som ligeledes har været udfordret på alle fronter men har taklet det 
med engagement og gåpåmod. Og til de to stabsgrupper som har været tålmodige, fleksible og udvist 
kæmpe ansvarsbevidsthed i at gøre campsne til en realitet. 

 Og sidst en tak til vores Step Up kontaktpersoner som vi ved har været ekstra udfordret i år i 
sammensætningen af delegationerne og at finde ledere. 

 Heldigvis har vi fantastiske frivillige i CISV som hvert år – Stepper Up når ’lortet brænder’ (undskyld mit 
udtryk).  

 Til slut vil jeg forsøge at skabe noget gennemsigtighed om udvalgets fremtid. I dag består udvalget af, 
Mille Bøyesen, Arendse Loua og Cecilie Fjord og jeg (Emilie Hellesøe). Vi står alle og træder ind i nye 
kapitler i vores liv til efteråret og kan således ikke længere fortsætte vores egagement i udvalget. Derfor 
rekrutterer vi lige nu nye udvalgsmedlemmer som kan have lyst til at tage udvalget videre. Vi vil rigtig 
gerne give vores viden videre og har ingen interesse i at vende ryggen til vores ’baby’ men vil selvfølgelig 
tage aktivt del i en overlevering. Men nu ved I det, og forhåbentligt kan vi hjælpe hinanden med at finde 
den næste generation ’Step Up udvalg’ – jeg kan i hvert fald varmt anbefale udvalget som et dejligt sted 
at ligge sin energi. 

 På vegne af Step Up Udvalget 2016 

Af Emilie Hellesøe 



 
 NUDD 

Det nationale uddannelsesudvalg har haft et godt år med mange uddannelsesweekender med mange 
deltagere der er blevet trænet godt af dygtige trænere. 

Der sker mange nye tiltag som blandt andet betyder to nye uddannelsesweekender der kommer første 
gang i 2016. UWY har betydet at der er kommet træning for Youth Meeting programmet og UW3 er 
muligheden for grundigt at evaluere sine oplevelser når man er vendt hjem fra program og lære endnu 
mere af dem. 

Beretning fra Lærke Clausen fra udvalget. 

Youth Meeting 

Youth Meeting udvalget har haft et godt år. Der er stor glæde over der er kommet en træning til både 
ledere og deltagere der rejser afsted på et youth meeting. Vi sender nu rigtig mange afsted og det er 
rigtig dejligt. Rikke Juel Enevælde er kommet med i udvalget, så det består nu af Lene og Rikke. De har 
en masse energi og mod på det kommende år, hvor der sendes flere og flere afsted. 

Beretning fra Lene Holgaard fra udvalget 

Børneby 

Børnebys udvalget består lige nu af Pia Lykking der arbejder meget med at bestille billetter til 
delegationer, JCs og forskellige weekender. Ditte Gormsen arbejder meget med Junior Counsellors (JCs) 
både med træningen, udvælgelsen og alt andet det indebærer. Pernille Kok sidder som formand for 
udvalget og har fingrene i det hele og lidt til. Der blev i 2015 afholdt en enkelt børneby i Hareskov-
Værløse, da vi desværre måtte aflyse den anden planlagte børneby grundet mangel på stabe.  

Beretning fra Pernille Kok fra udvalget. 

 

3. Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år. 

Anders Kristiansen (National Repræsentant) fremlægger regnskabet på vegne af landskasserer Anne Lise 
Kappel, da hun er på Grønland og forhindret i at deltage i mødet. 

Revisionen af CISV Danmarks regnskab har ikke givet anledning til anmærkninger. 

Præsentationen opridsede kort regnskabet, som var tilgængeligt i udprintet version for de fremmødte 
og snarest muligt vil være at finde på CISV Danmarks hjemmeside. 

Tre primære indtægtskilder: 

-       Medlemskontingenter: omkring 250.000kr 

-       DUF tilskud (ca. 50% af indtægterne): 1,8 mio. kroner om året 

-       Deltagerbetaling til arrangementer 



 
Desuden: Tilskud fra international, CISV Butikken, mv. som mindre poster. 

  

Udgifter 

Budgettet blev ændret af Hovedbestyrelsen i løbet af året grundet aflyste aktiviteter i starten af 2015, 
som gav et højt budgetteret overskud, da vores store lejre er blandt vores primære udgiftsposter. 

Hovedbestyrelsen besluttede at sætte penge af til:: 

-       Ny hjemmeside og nyt medlemssystem  

-       Ansættelse af projektleder fra oktober i en tidsbegrænset ansættelse 

-       Renovering af kontor 

Derudover var de væsentlige udgifter for 2015 fokuseret på: 

-       Afholde internationale aktiviteter 

-       Sende til internationale aktiviteter 

-       Deltagelse internationale møder og træninger – særligt Global Conference 

-       (Gen)opstart af CISV Butikken 

-       Administration 

Regnskabet for 2015 endte på et betydeligt overskud.  

Disponering af overskud – overskud overføres til 2016 til brug: 

-       For at færdiggøre implementering af nye IT-systemer 

-       Renovering af CISV Danmarks Kontor (overført fra 2015) 

-       Dækning af budgetteret underskud for 2016 

CISV Danmark har som mål at have et regnskab i balance og bruger derfor evt. overskud på at dække 
underskud i andre år. 

Spørgsmål: 

Doris Allen Fonden. 

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til Doris Allen Fonden, som pt. har deres midler stående hos 
CISV Danmark, hvorfor de fremgår af regnskabet. Bestyrelsen for fonden er i samarbejde med 
landskasserer for CISV Danmark ved at undersøge muligheder for at oprette Doris Allen Fonden som en 
støtteforening, da der ikke er tilstrækkelige midler til at oprette en fond. Der er dog en række regler ift. 
SKAT og ligningsloven som først skal undersøges til bunds. 

Winnie Ramsing fra Doris Allen Fondens bestyrelse forklarede om fondens formål og historie.  



 
 ”Anden gæld” 

Generalforsamlingen spurgte til et relativt højt beløb under ”anden gæld” i balancen. Dette omhandler 
penge som ikke nåede at blive overført før nytår, og derfor står som udgift i 2015, men først har forladt 
vores bank i 2016.  

 Forslag til aflæggelse af regnskab: 

Generalforsamlingen henstillede til at man fremover tager flg. med som overvejelser ved fremlæggelse 
af regnskab for CISV Danmark: 

- Gennemsigtighed ved at have budget for året sideløbende med gennemgang af regnskabet, så det er 
klart hvor der er afvigelser ift. budgettet. 

- Mulighed for at se regnskaber fra de forskellige lokalforeninger – overblik over hvordan det ser ud 
økonomisk, skabe gennemsigtighed og mulighed for at hjælpe hvis nødvendigt. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet ved applaus. 

  

4. Hovedbestyrelsen fremlægger handlingsplan og budget for indeværende regnskabsår. 

Budgettet vedtages af Hovedbestyrelsen og fremlægges for generalforsamlingen til orientering. 

Generalforsamlingen henstiller til at man fremover har udskrifter af budgettet til rådighed, samt at det 
lægges op på hjemmesiden så vidt muligt før generalforsamlingen. 

 Det samlede budget bæger præg af mange internationale programmer og nye værktøjer skal fungere 
tilfredsstillende. Der er budgetteret med et større underskud af denne årsag, som vil balancere med 
overskuddet fra 2015. 

Generalforsamlingen kom med følgende bemærkninger: 

• Der gøres opmærksom på mulighed for at deltage på Ungdoms-Folkemøde i Søndermarken. 
• Fremover ønskes klargjort hvor der er afvigelser ift. budget. 
• Det ønskes også klargjort hvordan programmernes økonomi ser ud i forhold til CISV Danmarks 

budget. 
• Der blev spurgt til forhøjelser af deltagerfees – disse er steget for at dække den internationale 

forsikring det er blevet pålagt CISV Danmark fra CISV International. 
• Rejsepuljens økonomi opfordres til at blive et bilag til regnskabet for transparens fremover. 

  

5. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår. 

Forslag om uændrede kontingenter i 2017. 

-       Individuel 16-29 år: 75kr 

-       Individuel 30+ år: 200kr 



 
-       Familie/husstands-medlemskab: 450kr 

  

Opfordres til forklaring på hjemmeside af, hvornår man skal have hvilket medlemskab og hvorfor. 
Særligt hvorfor det er vigtigt at huske at man skal registrere hele familien, især de under 30 år, da dette 
danner grundlag for vores tilskud fra DUF. 

Da vi har skiftet medlemssystem beder vi alle om at hjælpe med at minde medlemmer om at de aktivt 
skal logge ind og købe medlemskab for at fortsætte som medlemmer. 

Forslag til kontingentsatser for 2017 godkendes ved applaus. 

  

6. Indkomne forslag: 

Forslag om vedtægtsændring i CISV Danmark stillet af Daglig Ledelse. 

Forslaget var indsendt rettidigt til formanden for CISV Danmark jf. vedtægterne, men var ved en 
administrativ fejl ikke blevet lagt på hjemmesiden i tide. Generalforsamlingen vedtog at behandle 
forslaget på trods af dette. 

 

Anders Kristiansen præsenterede forslaget på vegne af Daglig Ledelse. 

Motivationen for forslaget kommer af, at da vi reviderede vores vedtægter for et par år siden tabte vi en 
formulering om at Regnskabet formelt underskrives af Daglig Ledelse. Dette betyder at det nu er hele 
Hovedbestyrelsen, som skal underskrive. Da dette er en stor administrativ byrde foreslås at vi indskriver 
i vores vedtægter at det blot er Daglig Ledelse, der underskriver regnskabet. 

Generalforsamlingen påpeger at de finder det centralt at regnskabet også godkendes af 
generalforsamlingen, som foreningen øverste myndighed. Der blev derfor stilles ændringsforslag om at 
ændre ordlyden til: 

”Daglig ledelse underskriver hvert år det reviderede regnskab inden godkendelse på den ordinære 
generalforsamling.” 

Fra det originale forslag: ”Daglig ledelse underskriver hvert år det reviderede regnskab inden den 
ordinære generalforsamling.” 

Tilføjelsen er markeret ved understregning. 

Ændringsforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Det endelige forslag blev sat til afstemning og blev vedtaget af generalforsamlingen. 



 
Daglig Ledelse foretager check af formuleringen hos en jurist ved DUF før den ekstraordinære 
generalforsamling, hvor forslaget skal til 2. behandling jf. CISV Danmarks vedtægter. 

 

7. Valg 

a) Valg af formand:  

Næstformand for CISV Danmark Josefine Magnussen stillede op til posten uden modkandidat og blev 
valgt ved applaus. 

Da dette betød at næstformandsposten ikke længere var besat skred Generalforsamlingen til valg af ny 
næstformand. 

b) Valg af næstformand:  

Lone Bak Posada stillede op uden modkandidat og blev valgt ved applaus. 

c) Valg af National Repræsentant 

Dette punkt udgår, da posten ikke er på valg før 2017. 

d) Valg af statsautoriseret revisor.  

Grundet en revisionsproces præget af samarbejdsvanskeligheder og mangelfuld kommunikation, som 
bl.a. har resulteret i en ekstra-regning efterfølgende indstilles nuværende revisor ikke til valg. Da der 
dermed ikke er kandidater til posten indstiller Daglig Ledelse til at Generalforsamlingen giver dem frem 
til den ekstraordinære generalforsamling i maj til at indhente tilbud fra relevante revisorer. 

Generalforsamlingen godkendte denne indstilling. 

 

8. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen. 

National Junior Repræsentant senior: Mia Engel 

National Junior Repræsentant junior: Cecilie Rasmussen. 

 Udvalget består derudover af: 

Victoria Ernland: Projekt koordinator 

Sarah Jane Kok: Trænings koordinator 

Tone Stauning: NJR suppleant 

Svea Olsen: Kommunikationskoordinator 

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til hvorledes Junior Branch bedst bliver en integreret del af CISV 
Danmark. 



 
Der blev bl.a. fremsat ønsker om mere information og en klarlæggelse af informationsvejene, som del i 
at få flere arrangementer ud i lokalforeningerne. Gennem bredere kommunikation en større transparens 
i hvilken inspiration, motivation og konkrete værktøjer der kommer med hjem fra ture til udlandet, når 
Junior Branch er ude at repræsentere CISV Danmark internationalt. 

Junior Branch vil i denne forbindelse meget gerne være inde over informationsaftener, 
uddannelsesweekender, CISV Dagen mv., ligesom de kunne være med til at afholde aktiviteter på 
nationale programmer. Lokalforeninger og udvalg opfordres til at kontakte JB-udvalget for at lave aftaler 
om dette. 

  

9. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen 

De tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort for generalforsamlingen. En 
opdateret liste vil være at finde på CISV Danmarks hjemmeside. 

  

10. Eventuelt: 

Kontoret har to nye ansatte: teknisk-administrativ Charlotte Schmock og national sekretær Katja 
Andreasen. 

 

Referatet er godkendt af afgående formand og referenten: 

Dato:        Dato: 

 

 

 

Karin Kjær Madsen      Jens Fisker Carlsbæk 
Formand        Referent 
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