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CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pA

Amager

Cirka 50 fremmodte

Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og han blev herefter valgt med

a ppra us.

Valg af referent: Kenneth Schou blev valgt til referent.

Simon bod velkommen og bekraftede at generalforsamling var lovligt indkaldt, og formalia
er derfor p5 plads. Det skal dog bemarkes, at dagsorden var uploadet til cisv.dk for sent i

forhold til vedtagterne. Der blev spurgt til de fremm@dte, om der var nogen, der havde

indvendinger mod dette. Det var det ikke, og generalforsamling kunne derfor forsette.

Formand Karin Kjaer Madsen fremlagde beretning. Se vedlagt.

2014 har veret et travlt ar i clsv Danmark. Rigtig manBe mennesker har varet involveret i

at forberede, hjelpe til med, afholde og rydde op efter store internationale aktiviteter: Tre

bornebyer og en Step Up. En stor tak til loka lforeningerne Aalborg, Nykobing, Roskilde og

Amager. Tak til stabene p6 disse lejre. og tak til alle de mennesker og virksomheder, der har

hjulpet med opgaver og ressourcer.
Udover afholdelse af disse fire store internationale aktiviteter, som CISV Danmark
succesfuldt har gennemfort i 2014, har vi:

Haft 21 delegationer til bornebyer i Danmark og internationalt. 84 11-6rige born fra

Danmark har fiet en oplevelse for livet, der har modnet dem og lart dem helt nye sider ved

sig selv og deres omverden. 21 ledere har loftet den kempe opgave og ansvar det er at tage

ansvar for en delegation af 11-6rige. Det er en 24-7 opgave iden m6ned det varer. Og 15 JCs

fra Danmark har p6 danske og internationale bornebyer bidraget til at gore

bornebysoplevelsen til en endnu storre og intens oplevelse for en masse born.
57 deftagere og syv ledere ha r deltaget i Youth Meetings i 2Ot4 til 11 forskellige lejre. Hvor
Youth Meeting er lidt kortere lejre, giver de mere fleksibilitet til deltagere og ledere og er et
starkt virkemiddel, n5r nye unge introduceres til CISV.

14 Step-Up delegationer fra Danmark har deltaget i Step-Up lejre i Danmark og resten af
verden. Her har 56 unge aktivt deltaget i udvikling, gennemfprelse og opfolgning pA CISV

aktiviteter og sammen med deres i alt 14 ledere har de taget ansvar og udviklet sig.

Der har varet seks danske interchange delegationer afsted i 2014. 42 deltagere og 9 ledere

har sSledes haft mulighed for helt tet pA at opleve, hvordan alderssvarende unge lever i

andre lande og kulturer, og de har haft CISV som ramme tilat fortolke og reflekterer over
deres oplevelser.
Syv unge 17-18 irige fra Danmark har p5 egen h6nd deltaget iSeminar Camps rundt om i

verden. Den laring og modning, der ligger i selv at tage ansvar for sin seminar camp
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deltagelse, og den indholdsmassige struktur af seminarcamps er en unik oplevelse, der som

andre aktiviteter rekker lange ud over de tre uger, en seminar camp varer.
10 danske deltagere har varet ude iverden til fem forskellige International Peoples

Projects. IPP er et relativt nyt program i CISV, med et kempe potentiale. Det giver mulighed
for voksne pi tvars af alder, kultur og lande at fokusere p5 forskellige typer projekter i

fellesskab.
I alt har 322 deltagere, JCs og ledere deltaget i internationale programmer i 2014
Deltagelse ide internatlonale programmer er nok det mest synlige iclsvs verden. I CISV

Danmark tager vi vores ansvar for den indholdsmessige kvalitet af vores programmer, og at

de b6rn og unge menneske, der deltager i programmerne, har gode trygge rammer. Derfor

har clSV Danmark et solidt og anerkendt treningsprogram for kommende stabe, ledere,.JCs

og deltagere. I en rekke uddannelsesweekender understotter vores nationale

udda nnelsesudvalg, at treening bliver gennemfprt pa et hpjt niveau, og at viden og

erfaringer fra afholdte aktiviteter bliver indarbejdet i den fremadrettede traning.

Tilsvarende har vi feet etableret et Risk Management Udvalg, der skal understotte alle

sikkerhedsmessige aspekter ivores programmer, og som hurtigt kan agere, hvis der opstir
alvorlige situationer. Trenere og risk managers modtager internatonal traning pd Regionale

Training Forums. Det er en hoj prioritet for CISV Danmark at understotte deltagelse i disse

traningssessioner.

| 2014 er det meldt ud, at alle lokalforeninger i2015 skal have en lokal risk manager.
Dermed vil der vere etableret et netvark af risk managers, der i endnu hojere grad kan

understotte hoj kvalitet i vores aktiviteter - p6 alle omrider.
| 2014 er der vanen tro blevet holdt mange nationale aktiviteter. Helt centralt for mange
juniorer er CISV for Alle. CFA i efteriret havde en kolossal sogning og pladserne blev besat

lynhurtigt. Tilsvarende er det dejligt at se, at det ogse bliver opfattet som meget attraktivt at
vere leder og stab pe CFA og ju niorweekender. Det er ret fantastisk hvor mange unge

mennesker, der onsker at tage ansvar, at lede og udvikle sig.

Mosaik programmet er en anden type program end de ovrige internationale programmer.

lgennem Mosaikaktiviteter har CISV mulighed for at gennemf0re aktiviteter her i landet
inden for clsvs formSl. Og pi den m6de har Mosaik programmet et stort potentiale for
lokalforeninger til at holde medlemmernes interesse. Og som rekrutteringsbase for CISV

generelt. Der har ikke veret gennemfOrt Mosaikaktivitetet i 2Ot4.
Danmark bliver ofte omtalt som et lille land. Men i CISV sammenheng er det et stort og

velkonsolideret. En rakke frivillige lagger et kampe engagement i organisationen. Vi har
netop opgjort vores medlemsantal. Vi er i clSV Danmark 2150 medlemmer, hvoraf 1203 er
unge mennesKer.

Med et se h@jt a ktivitets nivea u, som vi har, hovedsageligt baseret p6 frivilligt engagement er
det nodvendigt, at organisationen fungerer. For hvert program er et nationalt udvalg, der
varetager administrationen af det pigeldende program i Danmark. Det imponeret mig dybt
at se, hvor hurtigt og smidigt vores nationale udvalg fir dlstribueret viden om programmer

til de rette. Vi har en rakke starke udvalg med dedikerede mennesker. Og for hver afholdt
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CISV-Danmark er i international sammenhang en gammel, veletableret og velrenommeret
CISV nation. Dansk CISV har en meget, meget lang tradition for aktivt at medvirke til at
udvikle den internationale organisation. Vi har en stor CISV erfaring, mange rigtig erfarne
mennesker, et hojt ambitionsniveau og en tradition for ikke at gA pe kompromis med

kvaliteten. I dag har vi flere aktive ClSVer der bidrager til udviklingen af CISV International. I

august 2015 afholdes for forste gang Global Conference. Efter en reorganisering af den
internationale organisation, afholdes de store globale m6der kun hvert tredje 6r, og der er
tiltenkt en langt storre inddragelse af lokalforeningerne. CISV Danmark deltager aktivt i

Global Conference, hvor det er mit heb, at vi kan opni alliancer og indflydelse til at udvikle
CISV i en god retning.

i 2014 har vi i besluttet vi os for at fd udviklet en ny hjemmeside, og det arbejde er godt

undervejs. Vi fik genetableret et nationalt kom m unikationsudvalg og vi fik vedtaget en

forretningsorden for Hovedbestyrelsen, der blandt andet understotter en mere
sammenhangende organisation.

Jeg ser tilbage p5 et meget, meget larerigt 6r som formand for CISV Danmark. Jeg vil gerne

benytte lejligheden til at takke hver og en, der har f6et alle de aktiviteter i 2014 til at
fungere s6 succesfuldt, som de er. Og tusind tak til den 6vrige Daglige Ledelse for hjalp og

et kampe arbejde. Og tak til de ansatte p6 kontoret. Det er jo jer, der ved, hvad der sker.

Beretninger fra Udvalg:

Mosaik: Maria Hedegaard, formand, beretter at der kun er to medlemmer af mosaik
udvalget. Der er desvarre ikke afholdt projekter i 2014, men udvalget takker Daglig Ledelse

for stotte. Der vil fremover vere en kontaktperson i alle lokalforeninger. Dette ser udvalget
som meget positivt, da den tatte kontakt maske kan affode hojere aktivitetsniveau. Der
soges nye krefter til udvalget, da de nuverende medlemmer af udvalget stopper til
september.

Youth Meeting: Lene er alene i udvalget, og efterlyser medlemmer. Der ses et stort
potentiale i udvalget og programmet. Der skal afholdes to Youth Meetlngs i Danmark i 2015.

Seminar Camp: Zandra Wamberg og Jacob Loland deler formandsposten. Efterlyser
lokalforeninger, der vil afholde seminar camps i Danmark fremover.

Step Up: Emilie Hellesoe, formand, beretter at der er et nyt udvalg med 5 medlemmer. Tre

medlemmer tager til Regional Training Forum. Udvalget onsker flere (nye) medlemmer.

Borneby: Pernille Kok, formand, roste de 12 kontaktpersoner rundt omkring i

lokalforeningerne, som laver et stort stykke arbejde.
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NUDD: Alexander St@velbek, formand, beretter at der er fem medlemmer i udvalget. NUDD

ster for 5 uddannelsesweekender i lObet af aret. Tak til lokalforeningerne for stor hjalp i

den forbindelse. Ogse tak til trenerne.

Risk Management: Linda Holmberg er ny formand og valgt at starte et udvalg, hvor

medlemmerne varetager de forskellige regioner, disse er Margrethe Bjerre, Sune Pihl og

Kenneth Schou. Der skal velges en lokal Risk Manager i hver lokalforening, som skal

gennemga trening nationalt inden udgangen af 2015. Dette er et krav fra CISV

Internationalt.

Pause

3. Kasserer aflegger regnskab for det forlobne 6r.
Konstitueret kasserer (Anders Wulff) orienterer Generalforsamlingen om, at regnskab for
det forl6bne ar ikke er klar til fremlaggelse, da det ikke er godkendt af vores revisor. Der vil

derfor blive indkaldt til en ekstraordinar generalforsamling til maj, hvor det fardige og

reviderede regnskab vil blive presenteret. Det vil blive sendt ud til alle ifm. indkaldelse til
ekstraordiner generalforsam ling. Daglig Ledelse gor opmerksom pi, at der ikke er grund til
bekymringer, forsinkelsen skyldes udelukkende skred itidsplanen. Regnskabet forventes
fardigt og revideret indenfor meget kort tid.
CISV Danmark regner med at komme ud med et overskud.

4. Hovedbestyrelsen fremlagger handleplan og budget for indevarende regnskabsir.
Anders gennemgik herefter budgettet.

. MSler at vere i balance.
e Vi skalikke komme ud med hverken stort overskud eller underskud.
. Budgettet blev fremlagt og godkendt af HB i november 2014
o CISV Danmark sender 19 mennesker til Global Conference i Oslo, Norge.

o DUF tilskud er ca. L,7 millioner

SpOrgsmel omkring udgifter til andre organisationer. Udgifterne dekker blandt andet DUF

medlemskab, fodevarebanken samt Internationalt kontor medlemskab til CISV international.
Det fremlagte budget er revideret ift. Det, Hovedbestyrelsen godkendte i november 2014,

da aflysning af en borneby og en lPP, samt et storre forventet tilskud fra DUF har givet et

vesentligt storre budgetteret overskud end oprindelig forventet.
Hovedbestyrelsen vil pdbegynde en droftelse af en revision af budget mhp. at allokere dette
overskud. Generalforsamlingen inviteres til at indsende ideer.

5. Fastsettelse af medlemskontingent for nestfolgende regnskabsir
Daglig Ledelse indstiller til, at kontingenter fortsatter uendret. Derved vil kontingenter
fortsat vare:
75 kr. for individuelt medlem 15-29 6r
200 kr. for individuelt medlem pi 30 6r og derover
450 kr. for hussta ndsmed lemsskab.
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retningen for CISV Danmark. Daglig Ledelse svarede at de forstod bekymringen og ville tage

det til efterretning.

Spprgsm6l fra salen: Hvad er status pi hjemmesiden: Anders Wulff (National Representant)
fortalte om tidsplan og lancering til efteriret. Der blev herefter spurgt til hvorfor kan man

ikke kan opdatere nuvarende side, i stedet for at udvikle en ny? Der bliver ikke lavet

support og opdateringer p6 det system den nuvarende hjemmeside er bygget i. Der

arbejdes p6 mere brugervenlighed pi den nye hjemmeside. Hjemmesiden forventes ferdig
til september 2015. Hvis dette ikke skulle lykkes, opfordres til at man laver en anden losning

hurtigt.

Der understreges vigtigheden af en brugbar hjemmeside
Ny butiksansvarlig med storre synlighed og bliver ogs6 en del af den nye hjemmeside.

Prasentation af Supervisionsinitiativ: Tilbud til stotte af frivillige. Der er tilkoblet 4 eksterne
psykologistuderende, som ikke er en del af CISV Danmark. Tilbuddet kan bruges b6de af
individuelle og grupper. Der er indtil nu afholdt 7 til 8 forlob, og en del gruppeforlob
gennem 2014. De psykologistuderende har tavshedspligt.
Er tilbuddet til alle frivillige? Ja. Hvis der bliver storre behov bliver det evalueret. Alle de
psykologistuderende har best6et deres bachelorgrad, og er igang med deres kandidatgrad.

De har desuden besteet et serligt kursus i samtale, s6 de er kvalificeret til opgaven.

Initiativet blev oprettet pe baggrund af Onske fra NUUD, og er godkendt af
Hovedbestyrelsen i forbindelse med budgetprocessen.
Kommentar fra salen: Positiv at stab for dette tilbud. Godt med eksterne folk. Vi skal dog
passe pa at det ikke bliver en undskyldning for ikke at tage os af konflikter.
SporgsmSl fra salen: Hvor beslutter vi tingene i CISV Danmark? Det er vigtigt n6r der laves

storre beslutninger eller organisatoriske andringer i CISV Danmark, at det meldes bredt ud.

Formanden takkede af for en god genera lforsa m ling.

Referent: Kenneth Schou
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