Indbydelse til CISUs generalforsamling
og 20 års jubilæum
25. -26. a p r i l i N y b o r g

CISU fylder 20 år i 2015. Det fejrer vi i forbindelse med vores generalforsamling i april. Ud
over generalforsamlingen inviterer vi til jubilæumsreception og koncert lørdag den 25.
april. Søndag den 26. april inviterer vi desuden til et spændende fagligt seminar om
danske organisationers nye roller i udvikling.
Læs mere om de tre arrangementer nedenfor.
Velkommen til en weekend med gode debatter, vigtige beslutninger, spændende tanker, godt selskab,
festligt samvær og hygge.

Vi glæder os til at se jer.
På vegne af bestyrelsen
Susanne Volqvartz
Formand

Tid:
Lørdag 25. april 2015 kl. 10.30
Til søndag 26. april kl. 15.00
Sted:
Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Tilmelding:
Tilmelding foregår, som ved
CISUs kurser, på cisu.dk/kurser
Tilmeldingsfrist 10. april kl. 12.
Husk at tilmelde dig særskilt til
de tre arrangementer.
Arrangementerne er gratis.
Vær opmærksom på, at du selv
skal arrangere og betale for
overnatning.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at drøfte og få
indflydelse på CISUs fremtidige arbejde.
Ud over de helt almindelige punkter som beretning og regnskab, skal Generalforsamlingen
behandle to forslag om:
-

Ændring af vedtægterne, så bestyrelsen kan vælge ledelsesformen på sekretariatet
Ny volontørpulje, som CISU kan søge hos Udenrigsministeriet.

Der skal også vælges fire medlemmer til bestyrelsen. Overvej allerede nu, om du eller en
anden fra din forening skal stille op.
Tid:
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Lørdag 25. april 2015
1. Valg af dirigent og referent
kl. 10.30 – 17.45
2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til
godkendelse
Sted:
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til
Hotel Storebælt
Læs mere på
Østerøvej 121
godkendelse
cisu.dk/generalforsamling
5800 Nyborg
4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
cisu.dk/valgtilbestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
Tilmelding her
6. Fastsættelse af kontingent
Dagens program og alle
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og materialer sendes til deltagerne
suppleanter
og lægges på hjemmesiden i
8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller
midten af april.
registreret.
9. Eventuelt.

20 års jubilæum – reception og koncert
Om aftenen efter generalforsamlingen fejrer vi CISUs 20 års jubilæum. Det gør vi med god mad,
historisk tilbageblik og festlig musik.
Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer fortæller om CISU gennem tiden. Vi overrækker
CISUs Intitiativpris 2015 og kårer vinderen af CISUs fotokonkurrence. Derudover har vi inviteret
en ganske særlig gæstetaler - Amidu Tanko fra Ghana fortæller
Tid:
om CISUs betydning set med en lokal partnerorganisations øjne.
Efter receptionen sørger Feridah Rose og hendes band
for en festlig afslutning på dagen.

Lørdag 25. april 2015
kl. 18.15 – 20.00
Koncert kl. 20.0022.00
Sted:
Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Tilmelding her

20 års jubilæum – seminar
Fremtidige roller for danske udviklingsorganisationer
CISU fylder 20 år! Det vil vi gerne markere ved at fokusere på danske udviklingsorganisationers situation
nu og fremover. Kom og få nye ideer til, hvordan I bedst kan udnytte jeres unikke position som
udviklingsorganisationer i Nord med tætte relationer til partnere i Syd i en verden i forandring.
Der sker mange ting i udviklingsverdenen lige nu;





FN skal til at vedtage nye verdensmål, der kommer til at påvirke arbejdet for alle udviklingsaktører i
de kommende år. Målene er udtryk for en øget international opmærksomhed på, at verden hænger
sammen, og at årsager til fattigdom skal bekæmpes i Nord såvel som i Syd.
Kommunikation og oplysning er i fokus – både i forhold til vigtigheden af at fortælle flere historier
om udvikling og styrke bevidstheden om måden, det gøres på.
Endelig bliver mange af partnerne i de lande, CISUs medlemmer arbejder i, stærkere og får nye
adgange til funding.

Hvilke spørgsmål rejser dette i forhold til danske udviklingsorganisationers roller? Hvilke potentialer ser vi
for at arbejde på nye måder – og hvilke krav til vores arbejdsform kommer det til at stille fremover?

Kom og deltag i debatten med internationale gæster, der vil give perspektiver på den aktuelle udvikling
såvel som bud på fremtidige roller for danske udviklingsorganisationer. Gæsterne repræsenterer såvel
europæiske udviklingsaktører som partnere til CISUs medlemsorganisationer.

Seminaret vil foregå på engelsk. Seminaret er gratis for medlemmer af CISU.
For alle andre koster det 500 kr. pr. person.
Tid:
Søndag 25. april 2015
kl. 10.00-15.00

Oplægsholdere:
o
o
o
o
o

Sted:
Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Fiona Doyle DOCHAS (Det irske CISU)
Tilmelding her
Amidu Tanko STAR Ghana (Fælles donorfond i Ghana )
Siri Lijfering ID LEAKS (Hollandsk bevægelse for bedre udviklingskommunikation)
Madeline Memb og Yveline Ntanfa WCIC (Womens Councelling and Information Centre, Cameroun)
Mohammed Awal Alhassan og Hafsah Sey Sumani NORSAAC (Northern Sector Action on Awareness centre, Ghana)

