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Ekstraordinært Hovedbestyrelses-

møde 14-12-2020 kl. 20-21 
Virtuelt i Teams 

Microsoft Teams-møde  

Deltag på din computer eller via mobilapp  

Klik her for at deltage i mødet  

Tilmelding via medlemssystemet:  
https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1509  

 

Mødeleder: Birgitte Guldbrandsen 
 

 Dagsordenspunkt Karakter 

Formalia 1. Præsentationsrunde 
2. Godkendelse af dagsordenen 

 
Beslutning 

Nationalt 3. Programmer i 2021 - tanker om aflysninger til og fra 

IO, nationalt tilbud o.l.  

a. Interchange-programmet  

b. Jun-aug-programmerne (hosting and sen-

ding)  

c. Beslutning om evt. nedsættelse af arbejds-

gruppe, der skal arbejde med at videreud-

vikle på bilag 12 fra HB-mødet i november og 

rammerne for nationale camps i sommeren 

2021. 

Drøftelse /  

Beslutning 

 4. Evt.  

Referent: Rikke Juel Enemærke 

 

Ad 3. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZlYjhiYjktN2FlNC00NjdlLTk0MDUtMDUwZDZjZWI4NmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222876a682-5822-4dec-9439-5add7cf19bd5%22%2c%22Oid%22%3a%226eb1298c-b575-48c6-8949-9b2ca6168fc0%22%7d
https://cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1509
https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/Hovedbestyrelsen/Eesm4A-7NLVDvAy1AAztXyUBgE7-2fdlVe3-cpRZdOaITQ?e=7pf40q


 

 CISV Danmark 

Bornholmsgade 1, kld. 

1266 København K 

 

office@dk.cisv.org  
www.cisv.dk 

Uddrag fra referat af Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 21. november 2020, pkt. 5: 

Astrid ridsede op, hvad status p.t. er - USA har aflyst alle internationale programmer, og IO har 

en deadline, der hedder 9. januar for påske- og 20. marts for jun-aug-programmerne. CISV 

Norge har i går meddelt, at de aflyser alle internationale programmer, ligesom USA allerede 

har gjort. Norges melding er ikke p.t. officiel, men er meldt ud i NAR-forum i går. Astrid præsen-

terede dernæst indholdet af bilag 12 vedr. nationale tilbud og tankerne i DL om, at der i et evt. 

nationalt tilbud skal være noget for alle aldersgrupper.  

Der fulgte en lang debat om rammer for nationale tilbud - hvordan kommer vi videre i forhold 

til stabe og camp sites til evt. nationale programmer? Synpunkter om, hvorvidt vi i dag kan tage 

beslutning om afholdelse af internationale camps (sende og modtage) blev vendt.  

HB besluttede at meddele IO, at CISV Danmark aflyser programmer i påsken. Dvs., at vi aflyser 

hosting i CISV Storstrøm, og at vi som følge heraf aflyser sending af den danske delegation her-

til i CISV Nordsjælland. Desuden takker vi nej tak til sending af delegation fra CISV Fyn & Syd-

jylland til et YM i Tjekkiet i påsken. 

HB besluttede desuden på DL’s forslag at afholde et online ekstraordinært møde d. 14. decem-

ber vedr. jun-aug og vinterprogrammer. Her kvalificeres beslutninger i fire scenarier: 

i. Interchange-programmet som særskilt beslutning 

ii. Jun-aug-programmerne (hosting and sending) som særskilt beslutning 

iii. Vinterprogrammerne (hosting and sending) drøftes, men en egentlig beslutning 

vedr. denne termin udsættes til august 2021 

iv. Beslutning om evt. nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal arbejde med at vide-

reudvikle på bilag 12 og rammerne for nationale camps i sommeren 2021. 

HUSK inden det virtuelle møde at drøfte i LF’erne, i hvilken form UW’erne kan afholdes - er det 

realistisk for de LF’er, der står til at skulle afholde dem i forhold til skolers evt. fysiske forhold 

og/eller begrænsninger etc. Skal UW’erne helt nytænkes, hvis sommerens tilbud ender med at 

have en helt anden karakter? 

CISV Storstrøm bibeholder camp site i påsken nogen tid endnu, men kontakter DL, hvis der er 

udsigt til økonomisk betydning/udgift af at holde på det. MÅSKE kan det bruges til en test af et 

nationalt tilbud forud for sommerens aktiviteter. 
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Referat 
DL: Daglig Ledelse - NUDD: Nationalt uddannelsesudvalg - LF: Lokalforeninger - HB: Hovedbe-

styrelse - IC: Interchange - YM: Youth Meeting - NAR: National Repræsentant - IO: International 

Office  

1. Præsentationsrunde 
DL: Rikke Juel Enemærke - formand, Birgitte Guldbrandsen, næstformand, Jesper Lykking - 

landskasserer, Astrid Nørgaard Hostrup - NAR, Linda Holmberg - National Risk Manager, Alberte 

Lorenz Zimsen - national junior repræsentant senior, Lea Ellul-Terranella - national junior re-

præsentant junior (fuldmagt til Alberte Lorenz Zimsen) og Camilla Christophersen - NUDD’s re-

præsentant.  

LF: Lene Holdgaard - CISV Amager, Karen Vinten Understrup - CISV Fyn & Sydjylland, Ida Bohn 

(vikar for og fuldmagt fra Lena Jensen Skøtt) - CISV Fyn & Sydjylland, Lili Westermann - CISV 

Hareskov-Værløse, Karoline Møgelvang (fuldmagt til Lili Westermann) - CISV Hareskov-Værløse, 

Søren Løland - CISV Nordsjælland, Ellen Bang - CISV Nordsjælland, Berit Christiansen - CISV Stor-

strøm, Johan Christiansen - CISV Storstrøm, Karen Munch Mortensen - CISV Roskilde, Mira Garde 

Topp - CISV Roskilde, Lisbeth Barkholt Hansen - CISV Vestsjælland, Agnete Marckmann Borges 

(fuldmagt til Lisbeth Barkholt Hansen) - CISV Vestsjælland, Victoria Tvorup Andersen - CISV 

Midtjylland, Liv Pedersen (fuldmagt til Victoria Tvorup Andersen) - CISV Midtjylland og Linda 

Galberg (fuldmagt til Victoria Tvorup Andersen) - CISV Aalborg-Nordjylland 

Udvalgsformænd: Anne-Marie Guldbrandsen - IC og Anne Hougaard - SC 

Fraværende: Gunvald Galberg - CISV Aalborg-Nordjylland og Victor Suhr Svendsen - CISV Ama-

ger 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Programmer i 2021 - tanker om aflysninger til og fra IO, nationalt 

tilbud o.l.  

a. Interchange-programmet  
Afstemning om at aflyse Interchange-programmet i 2021 

Ja: aflyse 

Nej: ikke aflyse (endnu) - afvente IO’s udmeldinger om retningslinjer for afholdelse af IC og tage 

sagen op igen i HB. 
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Enstemmighed (24 stemmer) om ”Nej” - dvs. forslaget om at aflyse IC-programmet i 2021 på 

nuværende tidspunkt falder med 24 stemmer imod. 

b. Jun-aug-programmerne (hosting and sending)  
Afstemning om at aflyse alle campbaserede programmer i sommeren 2021 

Ja: aflyse 

Nej: ikke aflyse 

Ja: Amager, Nordsjælland, Hareskov-Værløse, Storstrøm, Fyn & Sydjylland, Midtjylland, Aal-

borg-Nordjylland, Astrid, Camilla, Alberte og Lea 

Nej: Roskilde, Vestsjælland, Rikke, Linda, Jesper og Birgitte 

Dvs. 16 stemmer for at aflyse nu, 8 stemmer imod. Forslaget er vedtaget. 

DL holder møde tirsdag d. 15. december og vender tilbage med forslag til kommunikation samt 

en dato for en samlet udmelding i LF’erne. 

c. Beslutning om evt. nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal ar-

bejde med at videreudvikle på bilag 12 fra HB-mødet i novem-

ber og rammerne for nationale camps i sommeren 2021 
Ja: nedsætte arbejdsgruppe, der i første runde er nationalt arbejdende 

Nej: ingen nedsættelse af arbejdsgruppe 

Enstemmighed (24 stemmer) om ”Ja” - dvs. forslaget er vedtaget. Daglig ledelse tager punktet 

op på møde tirsdag d. 15. december med henblik på at udarbejde et kommissorium for arbejds-

gruppen. 

4. Evt. 
Daglig Ledelse kontakter Storstrøm efter møde tirsdag d. 15. december vedr. camp site og evt. 

national aktivitet i påsken, nu hvor IO har aflyst det YM, de skulle have afholdt. Den planlagte 

nationale stab er friske på opgaven med at afholde en aktivitet i påsken. 

https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/Hovedbestyrelsen/Eesm4A-7NLVDvAy1AAztXyUBgE7-2fdlVe3-cpRZdOaITQ?e=7pf40q
https://cisvdk.sharepoint.com/:b:/g/Hovedbestyrelsen/Eesm4A-7NLVDvAy1AAztXyUBgE7-2fdlVe3-cpRZdOaITQ?e=7pf40q

