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t Vdgafdirigentogreferent

Dirigent: Klaus Hougaard

Referent: Tine Hjortbak Hveiplund

Indkaldelsen er sket i tide. Dagsorden udmeldt 3 uger før, godkendt. Deadline for ind-
komne forslag overholdt. Vi kan dermed fortsætte.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Formand Karen Vinten Understrup aflagde på bestyrelsens vegne sin beretning - se bilag
til referatet her.

3 Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne i egnskabsar

KassererRikke Juel Enernærke redegjorde i hovedtræk for det reviderede regnskab. I en
forening som vores er svært at lave indtægter, men let at lave udgifter. Eneste egentlige
indtægt er dels medlemskontingenter, hvor CISV Fyn modtager ¼ afdet indbetalte - re
sten af kontingntet går til CISV Danmarks regnskab. Anden mulighed for indtægt er at
lave mindre overskud på affioldte aktiviteter - fx uddannelsesweekends og camps.
UWBB gav i 2016 for første gang underskud,så vi må fremadrettet forsøge at tænke

økonomien tydeligere ind i specielt madindkøb til UW. Den afholdte Step Up i sommer-
ferien, skal dels indberettes særskilt til CISV Danmark, og dels endte den med at give
underskud - primært pga. et erstatningskrav på ca. 8000 kr., der kom efter CISV-forsik
ringens frist for anmeldelse. Vi vil fremadrettet sørge for at være tydelige i kontrakt-
skrivning mht. at evt. erstatningskrav skal være os i hænde senest 48 timer efter nøgle-
aflevering.
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Regnskabet 2016 er godkendt

4. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår

Med sommerens Step Up som erfaringsgrundlag er denne sommers Seminar Camp lagt
ind i budgettet. Vi oplever en medlemstilgang pga. de mange delegationer, men da
mange af familierne allerede har meldt sig ind i forbindelse med ansøgningsfristen 1.
december 2016, vil en tilsvarende forøgelse afkontingentindtægten ikke vise sig i 2017.

Budgettet er godkendt.

5. Behandling afin,. dkomne forslag

a. Vedtægtsændringer (som følge af ønske fra CISV Danmark)
Af hensyn til tydehggjorte retningslinjer fra Dansk Ungdoms Fællesrad, som er
den primære indtægtskilde i CISV Danmark, er der kommet et krav om at justere
vedtægterne for at tydeliggøre aktiviteter for alle børn og unge, som er tilskuds
givende. I forbindelse med dette har vi benyttet lejligheden til at foreslå nogle få
udrensninger i de eksisterende vedtægter - fx vedr. fuidmagtsafgivelse.

Formand Karen Vinten Understrup gennemgik de foreslåede vedtægtsændrin
ger, som herefter blev sendt til afstemning og vedtaget.

Der er ikke flere indkomne forslag.

6. Valg afbestyrelsesrnedlemmer og suppleanter jf. vedtæerne §7

følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Emilie Karense Lykking, Rikke Juel Enemærke, Rie Wittrup Sørensen og Vitus Juel Ene-
mærke. Emiie Rikke og Rie modtager genvalg. Vitus fraflytter forventeligt Fyn i løbet af
det næste år og ønsker derfor ikke at genopstille. Anne Hougaard, som p.t. er suppleant
vil gerne opstille sqrnbestyrelsesmedlem.

Resultat:

Rikke Juel Enemærke og Rie Wittrup Sørensen vælges som seniorbestyrelsesmedlem
mer.

Emilie Karense Lykking og Anne Hougaard vælges som juniormedlemmer.

Peter ferrold, Jette Moth og Alex Buchwald vælges som seniorsuppleanter.

Caroline Rask, Rosa Sommerlund, Liselotte Lykkemark vælges som juniorsuppleanter.
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7 Valg af 2 revisorer
De to revisorer ønsker at give stafetten videre efter mange års tro CISV-tjeneste. TAK for
det!
Lennart Mølgaard og Preben Mortensen blev valgt.

8. Evt.

Ingenpunkter

.
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BILAG: FORMANDsBERETNING

Kære alle

Det er en fornøjelse som fornrnnd for CISV Fyn at skulle lave årets formandsberetning.

Vi har i år igen haft fornøjelsen at sende mange børn ud i verden for at opleve fællesskaber,
lære om kulturer og forskelligheder og ikke mindst være i et levende demokratisk læringsmiljø.
Samtidig lykkedes det for CJSV Fyn at afholde både Uddannelsesweekend i foråret og Step Up i
sommer. Begge aktiviteter med stor hjælp fra alle jer, der er en del afvores voksende lokalfor
ening.

Men lad os starte med sidste år, da der også traditionen tro blev holdt fastelavn med efterføl
gende generalforsamling. Erfarne kræfter forlod bestyrelsen, men nye trådte ind. Tine, Finn-
bj ørg, Rie og Jane blev valgt ind, og da bestyrelsen konstituerede sig blev j eg formand med Rikke
soni kasserer, Emilie som næstformand og Tine som sekretær. Det er en bestyrelse, hvor alle
løfter opgaver, ogvi håber, at de tomme pladser, der opstår en gang imellem, kan fyldes af andre
engagerede. Men mere om det senere.

I år var vi meget heldige at sende børn af sted til følgende aktiviteter i verden:

. Youth Meeting i Äalborg i juli

. Eørnebyer til USA (sommer) og Brasilien (Vinter)

. Step-Up til Indien og USA

. En enkelt IC til Filippinerne

. To medlemmer på Seminar Camp

. I alt 5 individuelle Youth Meeting deltagere i påsken/nytåret.

Vi har haft fornøjelsen afat samarbejde med Aarhus Lokalforening i år omkring flere delegati
oner til Børnebyer og Youth Meetings Det er en stor fordel for lokalforeningerne, at vi kan ar-
bejde sammen om at fylde vores delegationer op. Det er en tradition, vi har fortsat i år.

Ydermere sendt vi en række børn på en national aktivitet — CISV for Alle. Det var den største
delegation i mange ar til CFA fra Fyn CISV For Alle er en god mulighed for at afprøve “det der
med CISV”, og det har i år ledt til, at indtil flere afdeltagere skal afsted på aktiviteter til sommer.

I sommeren 2016 skulle testen stå — CISV Fyn arrangerede STEP Up på Ollerup Musikefterskole
med en stab af unge CISV’ere primært fra København. Vi var alle i en læringsproces — det var
første gang de fleste i bestyrelsen havde været medarrangører af en Step Up.

Det var dejligt at se, at det lykkedes at komme i hus med køkkenpersonalet, og jeg vil sige, at
der også var plads til hygge, de gange jeg havde fornøjelsen af at være dernede. Det var en stor
koordineringsopgave, som vi har lært meget aftil næste gang vi skal affiolde en aktivitet. Herfra
skal der lyde en tak til vores sponsorer, Wendorffbrød og Brugsen i Ollerup.
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Lige nu ser vi ind i at skulle sende den største gruppe unge mennesker fra Fyn af sted på inter
nationale aktiviteter — informationsmødet i november var det største af sin slags, og vi var
glade, da det lykkedes at få lov til at sende tre børnebyer, halvanden stepup og en interchange
af sted. Det tegner godt. Sammen med den Seminar Camp, vi skal affiolde til sommer, bliver der
også i 2017 fuldt program i CISV Fyn.

Når man står og skal gøre status, så vil jeg sige tak for den opbakning, medlemmerne har givet
foreningen og tak til mine kolleger i bestyrelsen. Jeg glæder mig over, at vi gør vores til at skabe
indsigt og udsyn i en verden, hvor demokratiet ser ud til at være i forandring.

Karen Vinten Understrup
Formand
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