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Velkommen til CISUs Generalforsamling 2020
Tak for din tilmelding til generalforsamlingen.
Husk, at din forening skal have indbetalt kontingent for 2020 for at kunne deltage.
Som så mange andre ting i år, bliver årets generalforsamling anderledes; grundet corona
går vi online. Det er en ny og anderledes måde for os alle at gøre det på, men vi vil gøre
vores bedste for at få en god dag og komme godt igennem programmet.
I år har CISU 25-års jubilæum. Der vil i forlængelse af generalforsamlingen være en
samtale mellem CISU medlemsorganisationer om partnerskaber, engagement og hvad der
har motiveret dem samt en paneldiskussion med eksterne oplægsholdere og CISU
medlemsorganisationer om det danske civilsamfunds rolle i udviklingssamarbejde
fremover.
Rap-kunstner, forfatter og performer, Per Vers, er konferencier på den del af programmet
og vil sikre en festlig markering af jubilæet.
Vi glæder os til en god dag for os alle!
Med venlig hilsen
Katrine Skamris, Forperson
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Praktisk information
Materialer
Materialerne til dagen fremsendes på forhånd per mail og vil være tilgængelige på
hjemmesiden.
Materialerne er:
• Dagsorden (dette dokument)
• Praktiske oplysninger (dette dokument)
• Bilagssamling (særskilt pdf)
• Årsskriftet “Status og perspektiver 2019-20”, inkl. bestyrelsens beretning
(særskilt pdf)
• Årsregnskab 2019 (særskilt pdf)
Alle materialerne samt CISUs vedtægter og strategi mm. ligger på hjemmesiden,
cisu.dk/generalforsamling.
Stemmeafgivelse og valg
Alle medlemmer af CISUs medlemsorganisationer kan opstilles til bestyrelsen, som
suppleanter hertil og som intern revisor.
Opstilling kan finde sted under selve generalforsamlingen ved at sende en mail til Ditte
Marie Andersen på dma@cisu.dk. Det kan også gøres på vegne af en anden person ved
skriftlig fuldmagt sendt til Ditte Marie Andersen på dma@cisu.dk. Opstillingerne skal dog
ske senest kl. 15.30 på dagen.
Til generalforsamlingen har hver medlemsorganisation ifølge vedtægterne én stemme. En
organisation kan give en anden organisation fuldmagt til at stemme ved skriftlig fuldmagt.
Skriftlige fuldmagter skal være CISU i hænde senest fredag den 18. september kl. 12 og
sendes til Ditte Marie Andersen på dma@cisu.dk.
Stemmeafgivelse foregår i år digitalt. Hver medlemsorganisation har én stemme, som
afgives enten i Zoom eller ved skriftlig afstemning via et link. Mere information følger på
dagen. Grundet disse procedurer skal hver medlemsorganisation senest onsdag d. 16.
september sende en mail til Ditte Marie Andersen på dma@cisu.dk, hvor navn og
mailadresse er angivet på den person, som er stemmeberettigede repræsentant på dagen.
Det er selvfølgelig stadigvæk muligt at deltage flere fra samme organisation.
Pris
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
Transportomkostninger
Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til at afholdes fysisk i Odense. Har I haft
transportomkostninger, som I ikke kan få refunderet, kan I kontakte Ditte Marie Andersen
på dma@cisu.dk.
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Sted
Mødet afholdes via Zoom. Bestyrelsen, ledelsen og repræsentanter fra sekretariatet vil
være samlet i Kosmopol i København. Torsdag 17. september sendes en mail til alle
deltagere med link til mødet samt yderligere information om rammerne af afholdelsen.
Det vil være muligt som medlemsorganisation at deltage i generalforsamlingen fra
Kosmopol, men grundet COVID-19 smittetryk anbefaler vi dog kraftigt, at man deltager
online. Vil man deltage i generalforsamlingen på Kosmopol, skal der medbringes en
computer, da afstemningerne foregår digitalt. Ønsker man at deltage fysisk, skal man
sende en mail til Ditte Marie Andersen på dma@cisu.dk senest fredag d. 18/9 kl. 12.
Check in
For så vidt muligt at undgå tekniske problemer på dagen har vi teknisk support tilknyttet
gennem hele programmet. Vi opfordrer jer kraftigt til at logge ind på Zoom via det
fremsendte link i god tid i check in-tiden 12-12.50. Dette for at sikre, at teknikken virker,
når mødet starter kl 13.
Ved spørgsmål til ovenstående kan Ditte Marie Andersen kontaktes på dma@cisu.dk.

Dagsorden
ifølge foreningens vedtægter

12.00

Check in i Zoom

12.50

Deadline for check in i Zoom

13.00

Velkomst

13.15

Pkt. 1

Valg af dirigent og referent

13.25

Pkt. 2

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Bilag: Status og Perspektiver 2019-20 (inkl. skriftlig beretning)
Bilag 2a: Rapportering på aktuelle temaer for 2019-20

13.55

Pkt. 3

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Bilag: Regnskab 2019

14.20

Præsentation af nominerede til CISUs Initiativpris

14.35

Pause

14.45

Pkt. 4

Drøftelse af fremtidig virksomhed
Bilag 4a: Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs bestyrelse
2020-21

15.15

Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag
Bilag 5a: Forslag til ændring af vedtægternes § 1 og § 8
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15.25

Pkt. 6

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

15.45

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bilag: Valgliste med præsentation af kandidater

16.05

Pause og stemmeoptælling

16.20

Valgresultat af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

16.25

Pkt. 8

Valg af intern revisor
Bilag: Valgliste med præsentation af kandidater

16.30

Pkt. 9

Eventuelt

16.35

Pause

16.45 – 18.30

Markering af CISUs 25-års jubilæum med Per Vers som
konferencier
Hilsen fra udviklingsminister Rasmus Prehn
Uddeling af CISUs initiativpris
Jubilæumsfortællinger – De første 25 år.
Samtale mellem CISU-medlemsorganisationer om partnerskaber,
engagement og hvad der har motiveret dem.
I panelet: Denmark Lesotho Network, GURYASAMO, FANT og
Verdens Skove.
Jubilæumsfortællinger – De næste 25 år.
Det danske civilsamfunds rolle i udviklingssamarbejde fremover.
I panelet: Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke,
Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker i Dansk Institut for
Internationale Studier og Birgitte Diget, aktivist i Global Aktion.
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