
 

 

 1 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

CISV FYN LOKALFORENING, TIRSDAG D. 17/2 2015 

Tilstede: 19 medlemmer 

a. Valg af dirigent og referent 

Valg af dirigent: Klaus Haugaard 

Valg af referent: Emilie Karense Lykking 

Dirigenten fastslår, at generelforsamlingen er indkaldt rettidigt og derfor er lovlig i henhold til 

vedtægter.  

b. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år. 

Vi har i årets løb haft følgende primære aktiviteter: Tre delegationer på programmer: Vi havde 

to step up, en til Mexico og en til Nykøbing Falster. Derudover sendte vi en børneby til Norge, 

samt en JC til Hamborg. 

Det har endvidere været et begivenhedsrigt år i lokalforeningen. Der har været afholdt en 

række arrangementer. Der blev afholdt børnebys uddannelsesweekend i april, 

informationsaften for alle interesserede i november samt en meget succesfuld junior aften 

med otte juniorer i november.  

I 2015 har vi en Step Up delegation til Italien samt to børnebyer til henholdsvis Italien og 

Hareskov-Værløse. Alle delegationer er fyldte, og der er fundet ledere til alle delegationer. 

Derudover sendes der en JC ud til Brasilien. 

Formanden konkluderer, at antallet af medlemmer holder sig stabilt i forhold til sidste på - 

ca.  135 medlemmer.  

Årsberetningen godkendes.  

c. Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne år.  

Regnskab fremlægges ved kasserer Rikke Juel Enemærke.  

Vi har et minus på 974,82 kr. Da det var første gang den siddende bestyrelse afholdt UWBB, 

var budgettet lagt ud fra en mavefornemmelse. Det samlede budget blev budgetteret med ca. 

9000 kr. i underskud, men regnskabet viser, at vi er endt med et meget mindre underskud, 

da uddannelsesweekenden gav et overskud.  
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Juniorarrangementet var ikke budgetteret, men blev prioriteret i løbet af året - udgiften her til 

samt informationsaftenen har været ca. 2000.  

Promotionsposten var ikke i budgettet, men bestyrelsen vedtog, at det var vigtigt at, når man 

rejser ud som delegation, er det vigtigt, at man føler, at man har et tilhørsforhold i en 

forening. Derfor fik de forskellige delegationer lidt ekstra merchandise med - bl.a. til 

byttegaver. 

Sune understreger, at budgettet vil være lagt mere nøjagtigt fremadrettet, da der nu er et 

bedre udgangspunkt for budgetlægning med erfaringerne fra regnskab 2014. 

Der bliver spurgt, om der bliver lagt budget i forhold til, at vi fremadrettet skal afholde større 

arrangementer. Sune understreger, at vi får et fast beløb fra CISV Danmark, der bør kunne 

dække de fleste udgifter i forbindelse med afholdelse af større CISV arrangementer.  

Regnskabet godkendes.  

d. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget for det kommende regnskabsår 

Fremlægges af Rikke Juel Enemærke 

- Medlemskontingentet er steget lidt - bl.a. fordi de fleste børn i årets 2 børnebyer 

kommer fra nye familier. 

- Afholdelse af CFA er budgetteret højt, da det ikke er fastlagt, hvorvidt der skal 

afholdes 1 eller 2 CFA (en for 12-14 årige og en for 10-11 årige) 

Rikke pointerer, at det er en stor mundfuld at skulle afholde to CFA i samme 

efterårsferie, og henstiller til, at det overvejes, hvorvidt de to CFA kunne lægges i to 

forskellige dele af landet, for at mindske arbejdsbyrden. På den måde skal 

lokalforeningerne arrangere en 4-dages CFA hvert femte år. Dette forslag er 

videregivet til CFA-udvalget. 

- Udgifter. De budgetterede udgifter er skønnet efter bedste evne. Da opsætningen 

endnu i år har ”nedarvet” opstilling af poster fra tidligere budgetter og regnskaber, kan 

det måske være svært at skelne, hvad de enkelte poster dækker over. Bestyrelsen 

forventer, at også opsætningen er mere overskuelig næste år, hvor alle søjler i 

resultatopgørelse og budget har overskrifter, der matcher CISV’s nationale 

regnskabsprogram. Budgetlægningen er sket efter bedste tro og evne.  

- Vi har forsøgt at spare lidt penge, ved at indkalde til GF via mail i stedet for per brev. 

Kontorudgifter vil på den måde være stort set elimineret. 
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- Når der sendes ledere på uddannelsesweekender, er det lokalforeningens ansvar, at 

lederne ikke har nogen udgifter, derfor er der en forholdsvis høj udgift til transport og 

træning.  

Budgettet godkendes.  

e. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget.  

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Junior: Johanne Rønde Kristensen og Cecilie Djursaa Fabrin er på valg, men ønsker ikke at 

genopstille. De to juniorer, der stiller op, Emilie Karense Lykking og Vitus Juel Enemærke, 

introducerer dem selv og bliver begge valgt.  

Seniorer: Både Rikke Juel Enemærke og Sune Pihl er på valg og er begge indstillet på at stille 

op igen. Begge bliver genvalgt.  

Suppleanter: Lotte Fabrin ønsker ikke genvalg. Anne-Cathrine Mouritsen og Jette Moth 

genopstiller. Karen Vinten Understrup vælger at stille op. De bliver alle valgt.  

g. Valg af to revisorer 

Både Hanne Larsen og Helle Kristiansen genopstiller. De bliver begge valgt.  

h. Eventuelt 

Det bringes op, at der er problemer med nyhedsmails. Det er ikke alle medlemmer, der 

modtager dette. Det nævnes, at løsningen nok kan findes ved de lister, der trækkes ud fra 

medlemssystemet.  

 

/Emilie Karense Lykking 

 

 


