
 

 

 
 

GENERALFORSAMLING I CISU  

Dagsorden ifølge CISUs 
vedtægter: 
1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Forelæggelse af bestyrelsens 
beretning til godkendelse 
 
3. Forelæggelse af revideret 
årsregnskab til godkendelse 
 
4. Drøftelse af fremtidig 
virksomhed 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 
6. Fastsættelse af kontingent og 
budget 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og – suppleanter 
 
8. Valg af intern revisor 
 
9. Eventuelt 
 
Tilmelding 
Tilmelding foregår via 
kursusoversigt på hjemmesiden.  
Der er tilmeldingsfrist 1. 
september. 
 
Transport 
Mødecenteret ligger 10 min. gang 
fra Odense Banegård.  
 
Kommer man i bil er der gratis 
parkering. 
 
CISU refunderer udgifter til 
offentlig transport med det beløb, 
der ligger ud over 100 kr. pr. 
person (maks 2 pr. organisation). 
Refusion ved samkørsel i bil 
aftales med sekretariatet på 
forhånd – skriv til Ditte Marie 
Andersen på dma@cisu.dk.  
 
Materialer 
Materialer vil blive udsendt 
omtrent en uge før til alle 
deltagere sammen med 
eventuelle indkomne forslag.  
 
 
 
 

  
DEN 19. SEPTEMBER 

KL. 11.00-16.00 
Indskrivning fra kl. 10.15 

Mødecenter Odense,  
Buchwaldsgade 28 

8000 Odense C 
 

Generalforsamling er medlemsorganisationernes mulighed for at drøfte og få 
indflydelse på CISUs fremtidige arbejde. 
 
På dagsordenen er blandt andet beslutningerne om bestyrelsens fokus og budget for 
det kommende år. Generalforsamlingen vil også blive præsenteret for et forslag til et 
nyt aktuelt tema for året 2020-21. 
 
Dagen vil desuden byde på inspiration til gode oplysningsaktiviteter, som skaber 
engagement i Danmark herunder en fotokonkurrence. 
 
Modtageren af CISUs Initiativpris vælges igen i år af generalforsamlingen. 
Initiativprisen går til en person eller organisation, som 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. CISUs bestyrelse har nomineret: 100 % for Børnene, Ulandssekretariatet 
og Den Grønne Studenterbevægelse. 
 
Efter generalforsamlingen vil vi fejre, at CISU har 25-års jubilæum, og spise tapas. 
Det bliver fejret efter generalforsamlingen og uddelingen af initiativpris med taler og 
jubilæumsfortællinger.  
 
Per Vers er aftenens konferencier, vi får besøg af udviklingsminister Rasmus Prehn 
og der vil være jubilæumsfortællinger med medlemsorganisationer samt aktører i 
civilsamfundet. Programmet er vedlagt denne invitation separat – husk at der er 
separat tilmelding til jubilæet. 
 
CISU følger myndighedernes anbefalinger om corona ift. afholdelsen og tager alle de 
nødvendige forholdsregler. Er der spørgsmål til dette, kan Ditte Marie Andersen 
kontaktes på dma@cisu.dk.  
 
På gensyn til en dag med debat, valg, inspiration og fejring. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Katrine Skamris 
Forperson 
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