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Referat af CISUs Generalforsamling 2021
Online, 24. april 2021
Forkortelser: Civilsamfund i Udvikling forkortes "CISU", Civilsamfundspuljen forkortes "CSP", Udenrigsmini
steriet "UM" og Danish Emergency Relief Fund "DERF"
Dirigent: Troels Hovgaard fra Læseforeningen
Digital dirigent: Lotus Danst
Referent: Camilla Maria Eriksen fra CISUs sekretariat

Dirigent: Troels Hovgaard

Digital dirigent: Lotus Danst

Punkt 1: Valg af dirigent og referent
Forperson for bestyrelsen, Katrine Skamris, bød velkommen til generalforsamlingen.
Lotus gennemgik de digitale spilleregler.
Bestyrelsen indstillede Troels Hovgaard fra Læseforeningen som dirigent og desuden Lotus Danst, som er
tidligere ansat ved CISU, som digital dirigent. Begge blev valgt enstemmigt.
Dirigenterne takkede for valget. Bestyrelsen indstillede Camilla Maria Eriksen fra CISUs sekretariat som re
ferent, og hun blev valgt enstemmigt. Troels Hovgaard gennemgik formalia og konstaterede, at generalfor
samlingen var retmæssigt indkaldt en måned før afholdelse. Dirigenten noterede, at generalforsamlingen
på baggrund af bestyrelsens beslutning var digital.
Dirigenten gennemgik efterfølgende afstemningsprocedurer både ved (digital) håndsoprækning og i forbin
delse med skriftlige afstemninger. Dirigenten konstaterede, at der var 43 stemmeberettigede medlemsor
ganisationer til stede på dette tidspunkt. På baggrund af spørgsmål fra generalforsamlingen forklarede diri
genten, at bestyrelsen godt kan beslutte at fastsætte en deadline for indsendelse af skriftlige fuldmagter
forud for en generalforsamling som var tilfældet i år. Herefter nævnte dirigenten navnene på det foreslå
ede stemmeudvalg, som efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen:
Stemmeudvalg: Følgende blev indstillet og godkendt til stemmeudvalg; Morten Bach (Kræftens Bekæm
pelse), Lisbeth Plougmann (VIVA), Bolette Kornum (CISU).
Ved mødets start var der seks opstillede kandidater til valg; fem til bestyrelse og en til intern revisor. Diri
genten opfordrede til at stille op til bestyrelsen frem til kl. 13:00.

Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
v. Katrine Skamris, Forperson for bestyrelsen
Bilag: Status og Perspektiver 2020-21 (inkl. skriftlig beretning) samt til orientering bilag 2a: Rapportering på
aktuelle temaer for 2020-21.

Bestyrelsens samlede beretning udgøres af den skriftlige beretning, bilag 2a og den mundtlige beretning.
Afrapporteringsperioden er 19. september 2020 til 24. april 2021.
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Det er kun 7 mdr. og 5 dage siden, der blev afholdt Generalforsamling i CISU. Det har været effektive 7 mdr.
og 5 dage. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden.
Katrine opfordrede på baggrund af to eksempler på bestyrelsesmedlemmer, som i det sidste år har indsendt indstillinger til bestyrelsen om konkrete emner til arbejdet, de øvrige medlemsorganisationer til også
at komme med indstillinger til bestyrelsen - også imellem generalforsamlingerne. De to eksempler var hhv.
solidariske genbrugsforretninger og forbedring af medlemmernes mulighed for at have accepterede driftsomkostninger med i budgetterne.
Bestyrelsen arbejder på baggrund af opfordring fra generalforsamling 2020 på CISUs klagesystem. Bestyrelsen har, på baggrund af gennemgang fra ekstern advokat, kunnet konkludere, at der ikke er grundlag for, at
CISU skal gå enegang og oprette et eksternt klagesystem. Der vil dog ske opstramning af både interne procedurer og ekstern kommunikation, ligesom klagemekanismen formodentlig vil blive delt mere op, så forskellige typer sager vil ende i forskellige systemer.
Der er et øget fokus på at sikre, at bevillingssystem, rådgivning og retningslinjer er kalibreret både på tværs
og inden for hver del. Det er en fortsat væsentlig prioritet for bestyrelsen, så ansøgere kan føle sig fair behandlet, også selvom udfaldet på ansøgningen er noget andet end håbet.
Verden står over for en kæmpe klimakrise. I CISU skal vi til at lære at bruge det nye buzzword: "Grønning".
Klimaforandringerne rammer stadig flere mennesker, og det er vigtigt at understøtte lokalsamfunds modstandskraft overfor klimaforandringer for at forebygge, at mennesker skubbes ud i forværret fattigdom. Vi
arbejder med grønning på lidt forskellige måder. Vi, med sekretariatet i spidsen knokler for at øge mulighederne for flere midler til indsatser inden for klima. Igen har sekretariatet afholdt kurser og udarbejdet temapapirer for at inspirere os som medlemmer til arbejdet med bæredygtighed, og hvordan social retfærdighed
og klima- og miljømæssig ansvarlighed kan indtænkes i indsatser til styrkelsen af civilsamfund. Og internt vil
vi også se på, om det er muligt at lave et "Grønt regnskab" som fremadrettet også kan præsenteres for generalforsamlingen.
Spørgsmål og kommentarer:
Bent Michael Nielsen (IUG): Det er positivt, at der er fokus på klima i alle projekterne. Anbefaler, at andre
også har fokus på dette. Det er lærerigt, og der er mange facetter i, hvad klima indeholder.
Jesper Heldgaard (Games): Games arbejder med medier og oplysning i Gambia, og CISU arbejder som bekendt med oplysning i Danmark. Det er fint, at engagement er kommet ind i debatten, men Games savner,
at man fastholder, at oplysning fortsat skal være der. Danidas Oplysningspulje blev lukket ned sidste år. Games opfordrer CISU til, at der skal være plads til gedigen oplysning. Kan CISU opfordres til at involvere sig i
at drive 360 grader fra UM videre?
Jeef Bech (CISU): CISUs egen oplysningspulje fortsætter, så fortsæt med at søge! Der er ansøgningsfrist til
Engagementspuljen den 19. maj, som til dels inkluderer oplysningsarbejde der ansporer til engagement.
Forperson, Katrine Skam ris: CISU har drøftet muligheden for at drive 360 grader videre, men bestyrelsen
ser på grundlag af udbudsmaterialet det ikke som relevant for CISU. Andre udbud er mere interessante.
Hanne Jacobsen (Seniorer uden grænser): Hanne roser rådgivningerne, som er blevet kalibrerede. Efterspørger i den forbindelse, at rådgivere er informeret om ændringer i den enkelte organisations vedtægter.
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Einer Lyduch (PUGAD): Einer er glad for, at CISUs Strategi 2022-2025 skal diskuteres på næste generalforsamling; og den medlemsinddragende diskussion i efteråret. Alle taler klima og bæredygtighedsmål.
Anne Mette Nordfalk (Skoleliv i Nepal): Raser for engagementspuljen, som er et fantastisk initiativ, der øger
frivilligt engagement i vores foreninger.
Forperson, Katrine Skam ris: Tak fordi I bidrager til at gøre beretningen endnu bedre. Katrine svarer Seniorer
uden grænser, at bestyrelsen tager det med videre i sekretariatet i forhold til gennemlæsning af vedtægterne. Til PUGAD svares, at netop involveringen af medlemmerne i strategiudviklingen står helt centralt. Og
takker Skoleliv i Nepal, for de rosende ord. Og tilføjer at der drøftes øget partnerinddragelse ved ERFA.
Erik Jørs (ICOEPH): Tak for jeres indsats i årets løb og imponerende med det frivillige arbejde. Det er vigtigt
og et godt tidspunkt at komme på banen med et klimatiltag. Mange af os har lavet projekter, der relaterer
sig til klima. Forskningstiltag er også vigtigt at dokumentere; hvordan vil I rulle det ud? Får I konsulenter,
der kan rådgive omkring det?
Else Hanne Henriksen (UFF-Humana): Det er godt med fokus på klima. DERF som fortsætter og engagementspuljen er rigtigt godt. Overvejer CISU at lægge billet ind på "Genbrug til syd"?
Forperson, Katrine Skam ris svarer, at det giver mening at snakke om klima og få det løftet op på et højere
plan. Og til UFF-Humana: Vi ved endnu ikke, om vi vinder DERF-udbuddet. Vi ved godt, at der kommer en
udbudsrunde til "Genbrug til syd", men vi skal se på materialet, og se om det giver mening for CISU at søge.
Jeef Bech (CISU) til ICOEPH: Vi havde et godt forløb sidste efterår med henblik på at bruge forskning som
dokumentation. Der kommer et kursus til efteråret. I forhold til "Genbrug til syd", så er der mange ting på
spil lige nu. Det første udbudsmateriale var til uddannelsesinstitutioner. Vi har varetaget medlemmernes
interesse ved at indsende høringssvar om, at civilsamfundsorganisationer også skal have adgang til at søge
udbuddet, så vi afventer det konkrete udbud.
Beretningen blev godkendt med overvejende flertal.

Punkt 3: Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Bilag: Regnskab 2020
Indledning ved Andrew Julius Bende, Kasserer (CCCF - Civil Connections Community Foundation)
CISUs omsætning voksede i 2020 med flere nye tilsagn fra Udenrigsministeriet, fordi civilsamfund er af vigtighed: det er jer medlemmer, jeres arbejde og engagement også. Vi har haft et godt år, og der er ingen
dårlige nyheder i forhold til CISUs regnskab.

Gennemgang af det reviderede årsregnskab til godkendelse

V/ Bolette Kornum (CISU)
Regnskabet er fremsendt sammen med bilagsmaterialet. Det har været et imponerende år for CISU. Omsætningen lyder på 317 mio. kr. Det skyldes en del ekstra midler under Civilsamfundspuljen, herunder indsatser til styrkelse af civilsamfundets råde rums, Folkeligt Engagement, samt Covid-19 indsatser i Nødhjælpspuljen.
Foreningsregnskabet samt overordnet regnskab for puljerne blev gennemgået.
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Stigningen i foreningens regnskab er de timer, vi kan fakturere til puljerne, og er forbrugt under udgifter til
personale.
CISU modtog som altid et driftstilskud fra Kulturministeriets pulje; CISU har to repræsentanter i andre puljeordningers bevillingsudvalg, med et samlet honorar i 2020 på kr. 21.000.
EU-bevillingen Frame Voice Report blev afsluttet i 2020, og inkluderede et bidrag til lønninger og administration på kr. 1.767.410.
Den største post under udgifter er personaleposten. De øvrige udgiftsposter blev gennemgået.
Årets resultat lyder på kr. 66.665. Det er lidt højere end det budgetterede på O kr.
Balancen i CISU:
Aktiver:
"Vores CISU" - det nye system, softwaren, udgør de immaterielle aktiver.
Tilgodehavender: Fra UM kr. 132.702.975. Det er højt, fordi vi forsøger at undgå at have for mange penge
stående i banken, da vi betaler renter af dem. CISU har indgået en aftale med UM om, at vi sender udbetalingsanmodninger til UM efter behov, for ikke at skulle betale renter af for højt indestående. Dette fremgår
også af de likvide beholdninger, som er CISUs indestående på bankkonti, hvor saldoen er lavere end sidste
år. UM har bekræftet at givne tilsagn til CISU er garanteret, selvom vi ikke har bedt om at få midlerne udbetalt med det samme.
Passiver:
Egenkapitalen er øget med overskuddet kr. 66.665.
Skyldige/kreditorer: Den største post under skyldige er de midler, som er bevilget til bevillingshavere, men
endnu ikke udbetalt. Endvidere er skyldige feriepenge en relativ stor post, pga. overgangsordningen i hht.
den nye ferielov.
Status fra intern revisor
V. Zlatko Jovanovic fra (Demokrati i Europa Oplysningsforbund, DEO), intern revisor
Årsregnskab 2020
Som ny intern revisor gik en del af arbejdet for dette korte bestyrelsesår (september- april) med, at jeg er
blevet sat grundigt ind i foreningens økonomi, administration af puljer og årshjul. Aldrig før er der fordelt så
mange midler og aldrig før givet så mange afslag til støtteværdige projekter. Alt i alt var omsætningen for
2020 betydelig højere end omsætningen for 2019 (317.441.682 kr. mod 226.058.348). Ligeledes blev det
oprindelige budget for 2020 væsentligt forhøjet. Overskuddet på 66.665 kr. ligger over det budgetterede
overskud/resultat på nul (O), og lidt under resultatet for 2019 (77.982 kr.). Der er hensat betydeligt mere
end sidste år i forudbetalte puljemidler, som først skulle anvendes i 2021 og 2022 (31.668.473 mod
5.196. 758). Alt i alt en positiv udvikling med en lille stigning i egenkapital (nu på 2.381.562 kr.) og med hensættelser af optjent overhead i foreningens regnskab til anvendelse i 2021 og 2022, til den afsluttende forvaltning af mange af de nye bevillinger i 2020, som dermed sikrer videre arbejde på påbegyndte projekter.
Årsregnskabet er læst og drøftet, og der er ingen bemærkninger til det. Der er mange nye projekter, og det
har været et godt år.
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Nye temaer for 2021
Det har været et meget godt år og med dette udgangspunkt, er der udarbejdet en ny ramme for bestyrelsens ramme for i år. Denne ramme bygger på tre centrale temaer og flere tværgående prioriteter. Det
handler om styrkelse af folkeligt engagement i udviklingsarbejdet, klima samt udarbejdelsen af ny strategi
2022-25 og påvirkning af revision af den nuværende Verden 2030 strategi. Der bliver lagt mere fokus på
ansvarlighed og kapacitetsudvikling.
Spørgsmål og kommentarer:
Anne Mette Nordfalk (Skoleliv i Nepal): Hvorfor er der blevet brugt kr. 54.000 på online bestyrelsesmøder?
Bolette Kornum (CISU) svarede, at posten "bestyrelsens møder og rejseudgifter" også indeholder udgifter
til ud printning af materiale, fysiske møder samt bestyrelsens andel af generalforsamlingen mm.
Bodil Pallesen (ADDA): Hvor meget er rammen øget for Civilsamfundspuljen (CSP) fra 2019 til 2020?
Bolette Kornum (CISU) svarede: I 2019 havde CSP en omsætning på 179,5 mio. kr. I 2020 på 244,5 mio. kr.
Afstemning:
Det reviderede regnskab og intern revisors beretning blev af generalforsamlingen godkendt med overvejende flertal.

Punkt 4: Drøftelse af fremtidig virksomhed
Bilag 4: Forslag til temaer og prioriteringer for C/SUs bestyrelse 2021-22
v. Sofie Gry Frida/ Hansen (Global Aktion)
Den grundlæggende ramme for årets indsatser er CISUs strategi, forandringsfortælling og resultatrammeværk. Derudover vælges hvert år de aktuelle temaer, som er de centrale temaer i bestyrelsens og sekretariatets udviklingsarbejde i løbet af året.
For bestyrelsesåret 2021-22 vil bestyrelsen fremme grundlaget for medlemsorganisationernes arbejde ved
at fokusere på 3 temaer og en række tværgående prioriteter:
Folkeligt engagement i det danske udviklingsarbejde. Dette er et af målene i vores strategi, der indeholder
to forbundne dimensioner. Det ene er rette mod folkeligt arbejde i Danmark, og det andet er folkeligt engagement i partnersamarbejdet. Herunder med et særligt fokus på denne tids kraftige begrænsninger i civilsamfundets råderum, samtidig med at Covid19 udfordrer opbygningen af partnerskabsrelationerne.
Klima. Klimaet er helt essentielt. Der er en stor del af vores medlemmer, der på den ene eller anden måde
arbejder med klima - omkring 70 %. Samtidig er det et politisk prioriteret område. Vi vil analyseretendenser i medlemsorganisationernes arbejde for fremover at tilbyde relevante kapacitetsydelser specielt i forhold til klimarettigheder og klimatilpasningsdagsordenen.
Strategisk udvikling: Udvikling af CISU 2022-25 strategi og påvirkning af revision af "Verden 2030" strategi.
Bilag SC er et af de nye initiativer for at kunne præge de tendenser og tanker, der ligger i UM angående en
geografisk fokusering, som CISU ønsker at modarbejde. I forhold til CISUs egen strategiudvikling i det næste
år, er inddragelse af medlemmer en helt særlig prioritet.
Tværgående prioriteter, herunder
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Forbedre rammebetingelserne for medlemsorganisationernes arbejde; herunder arbejde for flere midler
til puljer, kapacitetsopbygning og kommunikation til understøttelse af danske organisationernes arbejde i
partnerskaber, herunder også løn for at fremme lokaliseringsdagsordenen.
Desuden er en tværgående prioritet, en yderligere 'forenkling' af adgang til og anvendelse af CISUs puljeydelser - så meget som det er muligt. Forenklingsdagsorden har været i gang i mange år og skal videreudvikles. Medlemsorganisationer vil også snart blive inviteret til en referencegruppe, hvor man kan komme
med inputs til næste skridt i forenklingen.
Desuden et fokus på materialer og læring om både egen og bevillingshavernes arbejde med at videreudvikle 'ansvarligheden' inden for en række områder, såvel som forbedring af adgangen til klagemekanismer.
Den sidste tværgående prioritet handler om et fokus på at øge tilgængeligheden i forbindelse med kurser,
rådgivninger, materialer og kommunikation for at understøtte mangfoldigheden af medlemsorganisationer, fx gennem kombination af fysiske møder på kurser og højskoleophold med online-tilbud og ydelser,
der kan anvendes af bevillingshavere i arbejdet med at styrke partnere.
Spørgsmål og kommentarer:
Dirigenten gør opmærksom på muligheden for at stille ændringsforslag skriftligt.
Karsten Fledelius (Den Danske Helsinki-Komite for Menneskerettigheder): Takker for en god præsentation.
Geografisk fokusering ønskes uddybes. Hvad sigter man efter at få ændret?
Sofie svarer, at der ved gennemgang af bilag SC kommer en uddybning.
Bent Michael Nielsen (IUG): Det er fint at få ordet "klima" med. Det er vigtigt, at man får flere nuancer på,
hvad man mener med ordet klima.
Bodil Pallesen (ADDA): Bodil har sendt et link angående agre-økologi under klimatiltagene i chatten.
Sofie: Tak for link; Inspirerende at kunne se de nye allianceformer og tak for kommentarerne vedr. klima.
Erik Jørs (ICOEPH): Klima er et godt ord, men planetens sundhed er også et godt ord, man kunne overveje
at få det ind i ord lægningen.
Erik Vithner (Økologisk Landsforening): Det er vigtigt, at vi udbreder klimaet til det, der samlet set er bæredygtigt.
Afstemning: Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.

(Ikke vedtægtsbestemt punkt) Optakt til udarbejdelse af CISUs strategi 2022-25
v. Andrea Kiel Christensen, CISU
CISU vil i løbet af det næste år udvikle en ny strategi for perioden 2022-25. Generalforsamlingen blev præsenteret for den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af den nye strategi, med særligt fokus på hvornår
og hvordan medlemsorganisationerne inddrages. Allerede nu er det muligt at komme med input til strategien på cisu.dk/strategi2022. Til efteråret vil der være forskellige medlemsmøder og seminarer. På baggrund af disse, samt input fra hjemmesiden, vil sekretariatet og bestyrelsen udarbejde et udkast til den nye
strategi, som vil komme i høring hos medlemsorganisationerne ultimo 2021. Høringssvarene vil lede til en
revision, hvorefter det endelige udkast udsendes til afstemning på CISUs generalforsamling 30. april 2022.
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(Ikke vedtægtsbestemt punkt) Præsentation af nominerede til CISUs Initiativpris
v. Helle Vallø (Den Danske Helsinki-Komite for Menneskerettigheder)
Siden 2009 har CISU uddelt Initiativprisen i forbindelse med generalforsamlingen, for at anerkende en person eller organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion.
Alle kan indsende nomineringer til bestyrelsen. Bestyrelsen har udvalgt tre nominerede ingeniører Uden
Grænser, FANT - Football fora new tomorrow og Warfair. Grundlaget for de tre nomineringer kan læses på
cisu.dk/initiativpris2021. Marianne Skov (IUG), Josephine Touray (FANT), Christian Friis Bach (Warfair) præsenterede hvert sit arbejde. Generalforsamlingen besluttede at tildele initiativprisen 2021 til Warfair.

Punkt 5: Behandling af indkommende forslag
Dirigenten beretter, at der rettidigt er indkommet 4 forslag, som forsamlingen nu vil blive præsenteret for.
Bemærk, at godkendes forslaget i bilag Sa frafalder forslaget i bilag Sd.

Bilag Sa: Forslag til ændring af vedtægternes §2
VI Tobias Simonsen (KFUM Spejderne)
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 2 stk. 3 således, at bestyrelsen bemyndiges til, på vegne
af foreningen, at indgå aftaler om nye puljer/midler. Dette forslag stilles, da CISU i stigende grad skal navigere imellem pludseligt opståede politiske prioriteringer, ud budsprocesser og åbne ca/Is for at tiltrække
finansiering til CISUs medlemstilbud i form af nye puljer og øvrige aktiviteter. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at der skal en generalforsamlingsbeslutning til, for at CISU kan indgå nye aftaler om finansiering.
Dette kan i yderste konsekvens betyde, at CISU må trække sig fra opståede muligheder. Det foreslås derfor,
at bestyrelsen får mandat til at træffe afgørelse i forhold til at opsøge finansieringsmuligheder og indgå nye
aftaler på medlemmernes vegne.
Dirigenten pointerede, at ved en vedtægtsændring skal 2/3-del af de fremmødte stemmeberettigede
stemme 'for', førend vedtægtsændringen er vedtaget. Der var på dette tidspunkt 46 stemmeberettigede til
stede ved generalforsamlingen (hvorfor mindst 31 skal stemme for, for at forslaget kan vedtages). Forslaget
blev vedtaget med overvejende flertal (41 stemte for og 1 stemte imod, mens 0 stemte blankt).

Bilag Sb: Forslag til ændring af vedtægternes §5
V/ Tobias Simonsen {KFUM Spejderne)
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes§ 5 stk. 1 således, at valget til bestyrelsesposter og suppleanter foregår under en valghandling. Forslaget stilles, da dette er en formalisering af allerede eksisterende
praksis. Desuden skal alle suppleanter kunne indgå i bestyrelsens arbejde. Da CISUs bestyrelses forretningsorden tilsiger, at suppleanter indtræder ved permanent udtræden af et bestyrelsesmedlem (eller efter bestyrelsens beslutning ved længerevarende fravær) i den rækkefølge, de er valgt.
Dirigenten pointerede igen, at 2/3-del af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme 'for', førend vedtægtsændringen er vedtaget. Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal (39 'for', 0 'imod', 1 'blankt').
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Bilag Se: Forslag til fælles udtalelse
V/ Runa Bruun, (RAW-Rights for All Women)
Hovedbudskab fra CISUs medlemsorganisationer: Det er afgørende, at danske civilsamfundsorganisationer
og deres partnere fortsat kan arbejde i alle udviklingslande.
Hovedpointer i den fælles udtalelse:
•

I en ny udviklingsstrategi skal det fortsat være muligt at søge om støtte til udviklingsindsatser i alle
lande på DAC-listen igennem puljeordninger.

•

Folkeligt engagement finder sted i tætte partnerskaber om temaer og med mennesker, danskere kan
identificere sig med, og kan ikke programmeres geografisk.

•

Mange danske organisationer er aktive uden for Afrika og har opbygget langvarige og solide partnerskaber ud fra en rettighedsbaseret tilgang, som sikrer at lokale målgrupper bliver inddraget i egne
udviklingsprocesser.

Udtalelsen er nødvendig, fordi regeringen og udviklingsministeren i flere tilfælde har udtrykt et ønske om
at fokusere den danske bistand endnu mere på Afrika, og at vi på den baggrund er reelt bekymrede for, at
det skal ske på bekostning af civilsamfundets tilstedeværelse i andre regioner.
Spørgsmål og kommentarer:
Karsten Fledelius (Helsinki Komiteen): Anbefaler vedtagelse af denne udtalelse, da den er vigtig for CISUs
suverænitet.
Garba Diallo (Crossing Barders): Garba er helt enig med Karsten og anbefaler også kraftigt udtalelsen.
Peter Thorning (Dansk Folkehjælp): Det er meget vigtigt, og Dansk Folkehjælp støtter denne udtalelse,
selvom organisationen også har meget arbejde i Afrika.
Afstemning: Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.
Bilag 5d: Forslag om genoptaget forvaltning af Danish Emergency Relief Fund (DERF)
Forslag Sd bortfalder, idet forslag Sa blev vedtaget.
Jeef Bech (CISU) præciserede at CISU stadig venter på beslutningen om, hvem der skal forvalte DERF-puljen
fremadrettet. Det nuværende udbud omhandler, at DERF-puljen vil være for de næste 4 år (2021- 2024)
med mulighed for fire års forlængelse.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent og budget
Bilag 6a: Forslag til kontingent for 2021
Bilag 6b: Forslag til justeret budget 2020 og foreløbigt budget 2021

Forslag til kontingent for 2021
v. Andrew Julius Bende (CCCF - Civil Connections Community Foundation)
Forslag: Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og kontingentniveau, som blev vedtaget på generalforsamlingen første gang i 2015 og bibeholdt til de efterfølgende generalforsamlinger for årene 2017-20, fastholdes for 2022, da struktur og niveau synes rimelige, og der ikke er indkommet forslag om ændring af satser. Forslaget fremgår af bilag 6a.
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Kategori Kont/År Størrelse
A
600
Meget små
B
1200
Små
C
2500
Mellem
D
3500
Store

Årlig Omsætning
0-199.999
200.000-1.499. 999
1.500.000-2.999.999
3.000.000-

Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.
Forslag til justeret budget 2021 og foreløbigt budget 2022, bilag 6b
V/ Bolette Kornum (CISU)
Hermed fremlægges bestyrelsens forslag til generalforsamlingens godkendelse af budgetter for foreningens
driftsindtægter og -udgifter. Der forelægges et forslag til et budget for det indeværende år 2021, samt et
foreløbigt budget for det kommende år 2022. Budgettet er godkendt af bestyrelsen 17. marts 2021. Tilsagn
der er kommet til efterfølgende, er ikke en del af budgetterne.
Budgettet er, som det har været de sidste år.
Foreningens egenkapital og årets resultat: Egenkapitalen er per 31.12.2020 2.381.562 kr.
Foreningsbudgettet: CISUs budget indeholder følgende udgiftsgrupper: Personaleudgifter, Medlems og bestyrelsesudgifter - inkl. aktiviteter og kampagner, bestyrelseshonorar, kontingenter m.v. - Kontorhold og
drift samt Udviklingspuljen.
Budgetrevision: Sekretariatet og bestyrelsen reviderer gældende budgetter ved halvårsregnskab og afslutning af årsregnskab, samt når der tilføres nye midler fra donorer ved indgåelse af aftaler, tilsagn og/eller
kontrakter.
Donoraftaler: Budgettet for 2021 mht. aftalerne med UM er baseret på de i Finanslov 2021 afsatte midler
til Civilsamfundspuljen (CSP) og de ekstraordinære tilsagn CISU har modtaget i 2020-2021 til anvendelse i
2021. Derudover er der et mindre budget til afslutningen af forvaltningen af Danish Emergency Relief Fund
(DERF). Budgettet for 2022 indeholder de nuværende aftaler med Udenrigsministeriet, og dækker derfor
udelukkende Civilsamfundspuljen (CSP) i henhold til givne ekstraordinære tilsagn samt CSP i det nuværende
forslag til Finanslov 2022.
Spørgsmål og kommentarer:
Karsten Fledelius (Helsinki Komiteen): Er det sådan med et overskud, at vi risikerer at UM vil have pengene
tilbage?
Bolette Kornum (CISU) svarer: Det er kun foreningen, der kan give overskud eller underskud. Hvis der er
uforbrugte midler i puljerne, kan der overføres en vis procentdel til det efterfølgende år i hht. UMs retningslinjer. Ved afslutningen Puljen for Klima og Miljø i 2019 fik CISU lov til at overføre de uforbrugte midler
til klima-indsatser under Civilsamfundspuljen. Det gjaldt desværre ikke ved afslutningen af Naboskabspuljen i 2020, hvorfor de uforbrugte midler er returneret til UM.
Anne Egelund (Ubumi Prisens lnitiative): Anne kommer med et forslag, idet hun vurderer at budgettet ligger lavt for bestyrelsens honorarer. Det er en stor opgave og mange arbejdsopgaver forbundet med det.
Anne foreslår, at bestyrelsen kan overveje, om CISU kunne indføre et højere bestyrelseshonorar fremadrettet, evt. således at det ikke kun er forskabet og kasserer, som modtager honorarer, men alle i bestyrelsen.
Afstemning: Bestyrelsens forslag til budgetter for foreningens driftsindtægter og -udgifter blev godkendt
med overvejende flertal.
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Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bilag: Valgliste med præsentation af kandidater
Dirigenten gennemgik stemme- og valgprocedurer.
Seks kandidater stillede op til fire pladser i bestyrelsen samt tre suppleant-pladser.
Sofie Gry Frida I Hansen, Global Aktion, genopstiller ikke. Camilla Legendre (100 % for børnene), Andrew Julius Bende {CCCF - Civil Connections Community Foundation) og Runa Bruun (RAW - Rights for All Women)
er valgt indtil april 2022.
Kandidaterne:
•

Helle Vallø (Den Danske Helsinki-komite for Menneskerettigheder)

•

Katrine Skamris (Ghana Venskab)

•

Tobias Simonsen (KFUM-Spejderne)

•

Katie Miller (Preferred by Nature)

•

Jackiline Hansen {KIT- Kirkens Integrationstjeneste)

•

Lisa Beckwith (TUG -Tandsundhed uden grænser)

Alle kandidaterne præsenterede sig selv, hvorefter afstemningen gik i gang. Bolette Kornum (CISU) fra
stemmeudvalget berettede efterfølgende, at den digitale afstemning forløb uden problemer.

Valgresultat:
Den nuværende bestyrelse
Katrine Skamris (Ghana Venskab), Tobias Simonsen (KFUM Spejderne), Helle Vallø (Den Danske Helsinkikomite for Menneskerettigheder), Jackiline Hansen (KIT - Kirkens Integrationstjeneste) blev valgt. Herudover udgøres bestyrelsen af Camilla Legendre (100 % for børnene), Andrew Julius Bende (CCCF - Civil Connection Community Foundation), Runa Bruun (RAW - Rights for Women), som ikke var på valg i år.
Suppleanter:
1. suppleant Lisa Beckwith {TUG -Tandsundhed uden grænser)
2. suppleant Katie Miller (Preferred by Nature)

Punkt 8: Valg af intern revisor
Zlatko Jovanovic fra Demokrati i Europa Oplysningsforbund (DEO) genopstillede som intern revisor. Zlatko
Jovanovic, Demokrati i Europa Oplysningsforbund (DEO) præsenterede sig selv jf. bilagssamling for skriftlig
opstilling. Den interne revisor blev valgt med overvejende flertal.

Punkt 9: Eventuelt
Kim Jensen {CISU): Informerede om mulighed for at deltage i højskole-weekend, 12.-14.november 2021 på
Brandbjerg Højskole.
Karsten Fledelius (Helsinki Komiteen): Takker for et ualmindeligt godt arrangement. Det var effektivt og viser, at CISU kan håndtere det virtuelle niveau.
Forperson Katrine Skam ris afsluttede med at sige tak til alle for deres deltagelse i generalforsamlingen.
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