
 

 

 

 

 

CISV Fyn 

Indkaldelse til generalforsamling 2014. 
 

CISV Fyn indkalder til ordinær generalforsamling 
  onsdag d. 29 januar kl. 19 

  på Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V 
 

Dagsorden (efter gældende vedtægter): 

 

a) Valg af dirigent 

b) Valg af referent 

c) Bestyrelsens formand aflægger beretning om det forløbne år 

d) Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår 

e) Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår 

f) Behandling af indkomne forslag (Disse skal være formanden i hænde senest 1 

uge inden generalforsamlingen) 

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. §7 i CISV Fyns vedtægter 

Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges som 

 seniormedlemmer og 2 som juniormedlemmer.  

Herudover kan vælges max. 4 suppleanter, hvoraf 2 er seniorer og 2 

juniorer.  

Valgperioden er henholdsvis 2 og 1 år.  

4 af medlemmerne vælges for 2 år, de resterende 3 vælges for 1 år. 

Suppleanter vælges for et år.  

h) Valg af 2 revisorer 

i) Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen vil den valgte bestyrelse konstituere sig og aftale 

første bestyrelsesmøde. 

 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsen er ny og har kun 

siddet siden den ekstraordinærere generalforsamling i september. Alle 

bestyrelsesmedlemmer fortsætter, såfremt de bliver valgt ind.  

Vi ved, at medlemmer på Fyn tidligere har holdt sig fra generalforsamlingen, 

fordi de ikke har ønsket at føle sig tvunget til at skulle indgå i bestyrelsen.  

Vi håber i år, at mange medlemmer vil være med denne aften og gå i dialog med 

bestyrelsen om jeres ønsker for CISV Fyn.  

 

 

Venligst, på vegne af CISV Fyns bestyrelse 

 

Katharina Brantenberg, formand for CISV Fyn           tlf. 20664994 



 

 

 

 

 

CISV Fyn 

Referat af generalforsamling 2014. 
 

CISV Fyn afholdt ordinær generalforsamling 
  onsdag d. 29 januar kl. 19 

  på Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V 
 

Dagsorden (efter gældende vedtægter): 

 

a) Valg af dirigent 

  Klaus Hougaard blev valgt. 

  Klaus konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, at 

alle medlemmer af CISV Fyn havde fået indkaldelsen og generalforsamlingen derved 

var lovlig. 

 

 

b) Valg af referent 

  Sune Pihl blev valgt 

 

 

c) Bestyrelsens formand aflægger beretning om det forløbne år 

  Formanden var syg, så Sune Pihl (næstformanden) fortalte om det år 

der er gået. Den skriftlige beretning vil blive fremlagte på den nødvendige 

ekstraordinære generalforsamling i marts. 

 

 

d) Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår 

  Rikke Juel Enemærke (kasserer i CISV Fyn) fremlagde bestyrelsens 

regnskab for både 2012 og 2013 (samlet i et regnskab). Det blev gennemgået, 

spørgsmål besvaret og generalforsamlingen godkendte regnskabet, dog med den 

bemærkning af det ikke har været gennem revision endnu, og det derfor skal 

endelig godkendes på den ekstraordinærer generalforsamling. 

 

 

e) Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår 

  Rikke Juel Enemærke (kasserer i CISV Fyn) fremlagde bestyrelsens 

forslag til budget for 2014. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 

f) Behandling af indkomne forslag 

  Der var et forslag, som var bestyrelsens eget omkring 



vedtægtsændringer. Disse blev forklaret og derefter enstemmigt godkendt af de, 

til generalforsamlingen, fremmødte medlemmer. 

For at blive endelig godkendt skal forslaget, som vedtægterne forskriver, 

godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes 13. marts. 

 

 

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. §7 i CISV Fyns vedtægter 

  Den nuværende bestyrelse stillede alle op til genvalg, og blev 

valgt. 

  Anne-Catrine Mouritzen blev valgt ind som seniorsuppleant. 

 

  Bestyrelsen består herefter af 3 juniorer, 5 seniorer og 3 seniorer 

suppleanter. 

 

  Seniorerne er: Katharina Brantenberg, Bo Hansen, Rikke Juel 

Enemærke, Christina Holm Larsen og Sune Pihl 

  Juniorerne er: Cecilie Djursaa, Valdemar Juel Enemærke, Johanne 

Rønde Kristensen 

 

  Seniorsuppleanterne er: Lotte Fabrin, Jette Moth og Anne-Catrine 

Mouritzen  

 

 

h) Valg af 2 revisorer 

  Helle Kristiansen og Hanne Larsen blev genvalgt. 

 

 

i) Eventuelt 

  Bestyrelsen fortalte om status for CISV Fyn: at der sendes tre 

delegationer afsted, hvoraf 8 af de 12 unge er nye i CISV, to af lederne er nye. 

Der er en JC fra CISV Fyn. Vi afholder en fastelavnsfest og har et 

medlemsfremgang på ca. 35 medlemmer siden september. 

 

 Dirigent Klaus Hougaard erklærede generalforsamlingen for afsluttet og 

takkede for god ro og orden. 

 
 

 

 

Referatet er godkendt og underskrevet af: 

 

 

Katharina Brantenberg, Formand CISV Fyn Klaus Hougaard, Dirigent 


