
 

 

 

 

 

CISV Denmark 
Daglig Ledelse 

E-mail: daglig.ledelse@dk.cisv.org  
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Referat af CISV Danmarks 

ordinære generalforsamling 2021 

lørdag d. 20. marts kl. 13 - 15 
afholdt virtuelt 

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. Vedtægtsændringer  
8. Valg  

a. Valg af næstformand – for en to-årig periode 
b. Valg af kasserer– for en to-årig periode 
c. Valg af statsautoriseret revisor  

9. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen  
10. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen  
11. Evt.  
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Referat 

1. Valg af dirigent  

Søren Løland fra CISV Nordsjælland blev foreslået og valgt.  

2. Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år  

Formand Rikke Juel Enemærke fremlagde beretningen for det forløbne år. Beretningen blev 

godkendt af generalforsamlingen. 

3. Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år  

Kasserer Jesper Lykking fremlagde regnskabet for det forløbne år. Se evt. den fulde revisions-

rapport. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Der blev spurgt ind til investering af foreningens midler. Jesper Lykking svarer at opgaven har 
været udskudt, men at der følges op. 

Det blev desuden foreslået at en del af foreningens frie midler kunne benyttes til at give et til-
skud til Doris Allen Fonden. Dette tages til efterretning. 

4. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regn-
skabsår  

Kasserer Jesper Lykking fremlagde budget for indeværende regnskabsår (slide 25). Det blev 
præciseret at budgettet ikke omfatter de programændringer, der er annonceret i den seneste 
uge op til generalforsamlingen. Budgettet blev godkendt af generalforsamling. 

Formand Rikke Juel Enemærke fremlagde hovedbestyrelsens handlingsplan for 2021 (slide 
26). 

  

https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/EeLYoj6iuwVDohGI9Hv0KtUBaoXeSVP64_4Z_0cUY91zAA
https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/EWm3VNyUgXZKrW7o5I9BO9UBmK4jBIO4BgdJqxBCqOQnHw
https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/ESfPlnlPbGlKnkV7k0h09M0BORcbrsgkNvGT5zcrXAUPHA?e=R2TeBk
https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/ESfPlnlPbGlKnkV7k0h09M0BORcbrsgkNvGT5zcrXAUPHA?e=R2TeBk
https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/EWm3VNyUgXZKrW7o5I9BO9UBmK4jBIO4BgdJqxBCqOQnHw?e=ZBbD4p
https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/EWm3VNyUgXZKrW7o5I9BO9UBmK4jBIO4BgdJqxBCqOQnHw?e=ZBbD4p
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5. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår  

Daglig Ledelse foreslog at medlemskontingenterne for 2022 (slide 27) bliver: 

• Individuelt medlemskab, 16-29 år: 100 kr. 
• Individuelt medlemskab, 30+ år: 100 kr. 
• Familiemedlemskab: 550 kr. 

 

Der blev spurgt ind til, hvor mange medlemskaber for de 30+-årige, der er tegnet på nuvæ-
rende tidspunkt. Medlemstallene blev herefter fremlagt: 

https://cisvdk.sharepoint.com/:p:/g/DagligLedelse/EWm3VNyUgXZKrW7o5I9BO9UBmK4jBIO4BgdJqxBCqOQnHw?e=ZBbD4p
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Der blev stillet et spørgsmål angående forskellen i pris mellem enkeltmedlemskab og fami-
liemedlemskab. Rikke Juel Enemærke svarede at familiemedlemskabet er konstrueret ud fra 
et ønske om, at alle i den pågældende husstand under 16 år indgår i et samlet medlemskab 
og ikke blot de aktive medlemmer. 

Forslaget om medlemskontingenter for 2022 blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlin-
gen. 

6. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag.  
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7. Vedtægtsændringer  

Det fremsatte forslag blev præsenteret af Rikke Juel Enemærke. Hver ændring blev præsen-
teret for sig og godkendt af generalforsamlingen. 

Ifølge vedtægterne for CISV Danmark var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i for-
hold til vedtægtsændringer, hvorfor Daglig Ledelse indkalder til ekstraordinær generalfor-
samling i forbindelse med det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 

8. Valg  

a. Valg af næstformand – for en to-årig periode 

Nuværende næstformand, Birgitte Guldbrandsen, genopstillede. Kandidaten blev 
valgt af generalforsamlingen. 

b. Valg af kasserer – for en to-årig periode 

Nuværende kasserer, Jesper Lykking, genopstillede og blev valgt af generalforsamlin-
gen. 

c. Valg af statsautoriseret revisor  

Daglig Ledelse foreslog, at vi fortsætter samarbejdet med de statsautoriserede revi-
sorer Trekroner Revision A/S. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og Tre-
kroner Revision A/S blev valgt.  

9. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter i Hoved-  

bestyrelsen  

Alberte Lorenz Zimsen er Junior Branchs National Juniorrepræsentant Senior. Lea Ellul-Ter-
ranella er National Juniorrepræsentant Junior.  

  

https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/DagligLedelse/ESGl1x3Z-txCq8FXyB2KCAEBUcbUnDr8uYUHy3DTr-Y-Aw?e=t25hyJ
https://www.cisv.dk/arrangement/ekstraordinaer-generalforsamling-2021/
https://www.cisv.dk/arrangement/ekstraordinaer-generalforsamling-2021/
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10. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbesty-  

relsen  

• CISV Amager: Lene Holgaard og Victor Suhr Svendsen  
• CISV Nordsjælland: Søren Løland og Ellen Bang  
• CISV Hareskov-Værløse: Lili Westermann og Christian Bollesen  
• 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 Therese Müller Krivaa  
• CISV Midtjylland: Liv Pedersen og Victoria Tvorup Andersen  
• CISV Aalborg-Nordjylland: Linda Galberg og Gunvald Galberg. 

Det bemærkes at nogle lokalforeninger endnu ikke har konstitueret sig efter deres re-
spektive generalforsamlinger i 2021, hvorfor der kan ske ændringer i den kommende tid. 

Referent: Birgitte Guldbrandsen  
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