CISUs generalforsamling 2020 - referat

Referat af CISU s generalforsamling, 2020
Kosmopol, København/delvis online, 19. september 2020
Forkortelser: Civilsamfund i Udvikling forkortes "CISU", Civilsamfundspuljen forkortes "CSP",
Udenrigsministeriet "UM" og Danish Emergency Relief Fund "DERF"
Dirigent: Troels Hovgaard fra VedvarendeEnergi
Referent: Camilla Maria Eriksen fra CISUs sekretariat

Dirigent

Information vedrørende stemmeproces: Organisationer, der stemte med fuldmagter, stemte i chatten
og indgår i det samlede tal for hver afstemning.
Lotus Danst, CISU, præsenterede sig selv og lavede en teknisk introduktion med spilleregler for
brugen af og deltagelse på Zoom. Hun oplyste at hele mødet optages.

Valg af dirigent og referent
Forperson for bestyrelsen, Katrine Skamris, bød velkommen til generalforsamlingen.
Vi har ekstra meget at fejre, da CISU har 25-års jubilæum, og vi har ekstra meget at bekymre os
om, da vi har en Corona situation med et stigende smittetryk. Tak for jeres forståelse og fleksibilitet
i forbindelse med afholdelsen af generalforsamling. Dagens program er delt i to; først generalforsamling og dernæst markering af CISUs 25-års jubilæum.

Bestyrelsen indstillede Troels Hovgaard fra VedvarendeEnergi som dirigent, og han blev valgt enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede, at indkaldelsen var sket lovmæssigt i forhold til
vedtægterne. Dirigenten noterede, at generalforsamlingen var delvis online, da deltagerne på generalforsamlingen havde mulighed for at møde op fysisk på Kosmopol eller deltage digitalt. Afholdelsen af generalforsamlingen skulle iflg. vedtægterne have været afholdt i foråret og senest ultimo
april, men grundet Covid-19 har dette måtte udskydes til i dag d. 19. september 2020.
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Dirigenten gennemgik efterfølgende procedurerne i forbindelse med afstemninger og proceduren
omkring afgivelse af fuldmagt. Afstemning foregår i år digitalt via Zoom og ved udsendt link til registrerede stemmeberettigede repræsentant for organisationen. Dirigenten konstaterede, at der var
49 stemmeberettigede medlemsorganisationer, i alt 62 deltagere, til stede ved mødets start. I løbet af
mødet var der 85 deltagere og derunder 66 stemmeberettigede medlemsorganisationer inklusiv indsendte fuldmagter.

Herefter nævnte han navnene på det foreslåede stemmeudvalg.

Stemmeudvalg: Følgende blev indstillet til stemmeudvalg; Thomas Lehmberg (Dansk Ornitologisk
Forening), Cecilie Hauerberg (F ANT), Margit Svitzer Andersen (GAME), Anne Mette Nordfalk
(Skoleliv i Nepal). Formand for udvalget: Bolette Kornum, CISU.
Afstemning:
For: 35
Imod: 0
Blank: 0
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Herefter nævnte dirigenten regler for debatten samt måden at få ordet på via Zoom. Ved mødets
start var der fem opstillede kandidater til valg til bestyrelsen. Dirigenten opfordrede til at stille op til
bestyrelsen indtil kl. 15 :30.
Mikkel Juul Larsen, Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda gjorde opmærksom på, at det iflg. Selskabslovens bestemmelser bør fremgå af referatet, at der er tale om en delvis elektronisk generalforsamling, idet der har været mulighed for at møde fysisk op til generalforsamlingen.
Bestyrelsen indstillede Camilla Maria Eriksen fra CISUs sekretariat som referent, og hun blev valgt
enstemmigt.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
v. Katrine Skamris, Forpersonfor bestyrelsen
Bilag: Status og Perspektiver 2019-20 (inkl. skriftlig beretning) samt til orientering bilag 2a: Rapportering på aktuelle temaer for 2019-20.
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Bestyrelsen beretning udgøres af den skriftlige beretning indeholdt i "Status og Perspektiver 201920", bilag 2a og den mundtlige beretning. Afrapporteringsperioden er maj 2019 til 19. september
2020.
Covid-19 har givet udfordringer i Danmark, men også for lokale partnere i syd - til trods for dette,
har det været et forrygende år for CISU. Der har været travlt med at lave interessevaretagelse, der er
udviklet tre nye støtteformer, ekstrabevillinger på 75 mio. kr., samt udbydelse af kurser, der har indeholdt blended learning. Der er fortsat kraftig efterspørgsel på kapacitetsydelser.
Bestyrelsen har et stort ønske om at vedholde kombination af, at CISU både er puljeforvaltere, rådgivere og udbydere af relevante kurser. Kombinationen af de tre elementer giver det bedste udgangspunkt for at understøtte medlemsorganisationerne samt det mangfoldige civilsamfund i Danmark, der skaber bæredygtige resultater i syd gennem partnerskabet.
For at fremtidssikre CISUs infrastruktur er "Vores Cisu" succesfuldt blevet implementeret.
Det er desuden lykkedes bestyrelsen at blive enige om principper for, hvorledes CISU vælger bank
til foreningsmidlerne. Der er tale om fire principper, der stemmer overens med CISUs værdier som
organisation og som dækker over vurderinger og analyser af bankerne. De fire principper strækker
sig over værdier, etik og adfærd:
•

Analyse af sikkerhed mod tab.

•

Analyse af omkostningsniveau i banken.

•

Analyse af service, kommunikation og brugervenlighed i bankens systemer.

•

Mindst hver tredje år foretages en generel revurdering af bankvalget. Uhensigtsmæssig adfærd og handlinger jf. principperne skal føre til en revurdering af midlernes placering hos
denne.

Implementering af adfærdskodeks er på plads herunder klageadgang. Rammerne er blevet mere
klare, og processen af klagerne har givet bedre refleksioner og læring til at styrke interne processer i
CISU.
Bestyrelsen kan konkludere, at det har været et succesfuldt år for CISU. Der ønskes tusind tak til
sekretariatet for et formidabelt arbejde.
Bestyrelsen har arbejdet med interessevaretagelse i løbet af året, herunder understøttelse af sekretariatets arbejde og sikre at medlemsorganisationerne får de bedst mulige vilkår. Bestyrelsen har in-
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tensiveret arbejdet med de andre puljeordninger (Dansk Handicap, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Dansk Ungdomsfællesråd). Sammen med de andre puljeordninger har CISU i juni 2020
deltaget i møde med Udviklingsministeren, der vil blive fulgt op med en artikel, der hylder de danske frivillige og deres engagement i international udvikling. Efter udgivelsen, vil der komme en uddybende og opfølgende artikel. I artiklen vil det blive gjort klart at mangfoldighed og gode bæredygtige resultater kræver en langsigtet strategi, og at vedholdenhed og kvalitet koster penge.
I foråret modtog bestyrelsen besked om, at Sekretariatsleder Erik Vithner går på efterløn ved udgangen af september i år efter 18 år i CISU. Erik har skabt en CISU-kultur, og det er ikke let at sige farvel til ham. Jeef Bech træder ind som leder med reference til bestyrelsen. Andreas Møller Andersen
tiltrådte d. 3. august som administrativ leder med reference til Jeef Bech. Bestyrelsen ser frem til at
fortsætte det gode samarbejde.
En fælles øvelse:
Øvelsen går ud på at skabe et fælles billede, der binder os sammen, selvom vi er så forskellige. Billedet skal kunne vise, at mangfoldighed er også fællesskab! Det skulle gerne blive til et billede, som
vi har lyst til at hænge op derhjemme, der minder os om, hvordan vi hænger sammen, selvom vi
ikke kan være sammen.
Hvad karakteriserer jeres kerneværdier i jeres organisation? Hvad driver jer? Kernen i jeres samarbejde, skal indtastes i meenti.com.
Resultat af øvelse:
De stærkeste og de mest tydelige ord: Solidaritet, bæredygtighed, mangfoldighed, ligeværd, retfærdighed, rettigheder, dialog, mod, fællesskab, sundhed, engagement mv.
Pointen er, at der er noget der binder os sammen, selvom vi repræsenterer det brede og mangfoldige
civilsamfund. Forskelligheden kan samles i et billede. Efterfølgende vil billedet blive lay-outed og
komme ud på Facebook og på hjemmesiden.
Spørgsmål og kommentarer:
Garba Diallo, Crossing Borders takkede for beretningen, ønskede CISU tillykke med jubilæet og
spurgte, hvorfor der i beretningen står lokale partnere i Syd, når CISUs medlemsorganisationer også
har partnere i f.eks. Kaukasus området og Østeuropa. Han opfordrede til at stoppe brugen af ordet
Syd. Forpersonen takkede for påmindelsen og gjorde opmærksom på, at det ikke kun er samarbejdet
i Afrika, der er i fokus.
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Carsten Andersen, FIC fortalte, at de har haft en klagesag omkring en ansøgning. Erik Vithner,
CISU har været en stor støtte i forbindelse med denne klagesag. Carsten Andersen, FIC spurgte,
hvorfor CISU ønsker at bevare et system, hvor det er bevillingssystemet, der selv afgør, om der er
truffet den rigtige beslutning i ansøgningsprocessen. Det hører ikke hjemme i en organisation som
CISU. Carsten opfordrede til at skille de to ting ad, så klageudvalget således vil være uafhængigt af
bevillingsudvalget.
Erik Vithner, CISU afklarede, at bevillingsudvalget ikke behandler klagesager. Dette varetages af
sekretariatet og bestyrelsen. Herudover svarede han, at CISUs klagesystem er udviklet sammen med
ombudsmandsinstitutionen. Klagesystemet har til formål at undersøge eventuelle fejl i sagsbehandlingen. I CISUs bevillingssystem arbejdes der med skønsbaserede vurderinger, og det er derfor ikke
muligt at have et klagesystem, hvor selve afgørelserne revurderes. CISUs klagesystem er blevet
drøftet med rigsrevisionen, der har vurderet modellen god for CISU som organisationen. Carsten
Andersen, FIC tilføjede, at han mener, at ombudsmandsinstitutionen bør inddrages for at høre, hvad
denne mener om det nuværende system i år 2020 - 12 år efter udviklingen af systemet. Noah Chipet, Pamodzi Denmark opfordrede bestyrelsen til at få en tredje part ind til en vurdering af systemet.

Afstemning:
For: 58
Imod: 0

Blank: O
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Bilag: Regnskab 2019

Gennemgang af det reviderede årsregnskab til godkendelse
VI Bolette Kornum (CISU)
Regnskabet er fremsendt sammen med bilagsmaterialet. Foreningsregnskabet samt overordnet regnskab for puljerne blev gennemgået.
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Budgettet for bevillinger i Civilsamfundspuljen (CSP) er anvendt fuldt ud, men da CISU også har
modtaget uforbrugte midler retur fra lukkede CSP bevillinger i årets løb, er der i alt bevilget 3 mio.
kr. mindre end det samlede budget til bevillinger. De uforbrugte midler indgår- som i tidligere år i CSP puljen i det efterfølgende år, dvs. 2020. Det er kun foreningen, der har et resultat for året. For
alle puljerne gælder det, at de underforbrugte midler bliver overført til næste år indenfor de gældende retningslinjer og procentsatser fra UM. Puljen for klima og miljø (PKM) blev afsluttet og
lukket i 2019. De uforbrugte midler fra denne pulje (som består afuforbrugte midler returneret fra
de afsluttede PKM bevillinger) på 3,7 mio. kr., har CISU ifølge aftale med UM overført til CSP puljen og dermed nye bevillinger i 2020.
Foreningens resultat i 2019 på kr. 77 .982 er i overensstemmelse med det godkendte reviderede budget for 2019. Det fremgår af balancen, at årets resultat er overført til foreningens egenkapital i hht.
generalforsamlingens beslutning. Foreningens resultatopgørelse viser, at det godkendte budget er
realiseret med lidt højere indtægter under kontingenter, hvilket skyldes en stigning i medlemmer, og
at nogle organisationer har fået en større omsætning, og derfor har betalt et større kontingent. Indtægterne består desuden af Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer
(tidligere Tips og Lotto midler), timefakturering fra UM puljerne, administrationsbidrag, to bevillingsudvalgsrepræsentationer i hhv. Globalt Fokus og Danske Handicaporganisationer (DH) samt
knap 2 mio. kr. i timefakturering og administrationsbidrag fra Frame Voice Report (EU bevillingen).
Foreningens udgifter følger også det godkendte budget. Personaleudgifterne dækkes hovedsageligt
af timefaktureringen og det tilhørende overhead samt administrationsbidrag fra puljerne forvaltet af
CISU. Bestyrelseshonorarer samt bestyrelsens udgifter til møder, rejser mm. dækkes hovedsageligt
af kontingentindtægterne. Udgifter til kontingenter og abonnementer på kr. 60.000 er CISUs abonnementer og medlemskaber af Globalt Fokus, Verdens Bedste Nyheder og Altinget. Udviklings-og
reservepuljen er fuldt opbrugt. Det endelige resultat er ca. 1000 kr. mere end det budgetterede.

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet:
Mikkel Juul Larsen, Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda stillede følgende spørgsmål til regnskabet:
1 . "Indtægter fra kurser, der afholdes, hvor findes de i regnskabet?" Bolette, CISU svarede at
indbetalingerne fra kursusdeltagerne, det såkaldte deltagergebyr, er inkluderet i kapacitetsopbygning i CSP. Budgettet ligger årligt på kr. 546.000 til kurser som er hhv. UM budgettet
og de ca. 30-35.000 kr., som vi får ind via deltagerbetalinger.
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2. På side 7 i første linje i det udleverede reviderede regnskab står der: "CISUs årsregnskab for
2018 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik". Skulle der mon have stået
"2019" i stedet for "2018"?" Bolette, CISU svarede, at der skulle have stået 2019. Det skulle
der også have gjort i næste afsnit under "ændring af praksis".
3. "På side 6 i kolonnen yderst til højre står der midt på siden: "Sidst men ikke mindst modtog
CISU i december 2020 en ekstra bevilling til CSP. Burde der ikke stå 2019?"
Bolette, CISU svarede, at CISU modtog bevillingsbrevet i december 2019, men at midlerne
først blev overført og modtaget i starten af 2020.

Status fra intern revisor
V. Svend Stokbæk (Viva), intern revisor.
Årsregnskab 2019
Omsætningen for 2019 ligger på niveau med 2018 og årsresultatet er et overskud som budgetteret
på 77.982 kr. Overskuddet lægges til egenkapitalen, som dermed er kommet op på 2,3 mio., som
var bestyrelsens mål. Foreningen CISUs indtægter og udgifter holder sig med mindre forskydninger
indenfor budgettet. Investeringen i ny database/IT-system "Vores CISU" fremgår af aktiverne samt
resultatopgørelsen, den er finansieret afUM og afskrives over 4 år.
Renteudgifter af indestående midler stiger, og aftaler om at blive fritaget for renter er kun muligt i
få banker og indenfor et relativt lavt loft. UM har nu åbnet op for overførsler hvert kvartal, hvor det
tidligere var halvårligt. Det gør, at CISU ikke behøver at have så mange midler stående, og dermed
kan være med til at nedbringe renteudgifterne.
Revisionsprotokollatet er gennemlæst og drøftet. Der er ingen bemærkninger hertil.
Puljer (og foreningen) budget 2020
Retningslinjer for Civilsamfundspuljen er blevet opdateret i april 2020. Puljen for Klima og Miljø
er endeligt afsluttet 31.12.2019 og udisponerede midler på 3, 7 mio. er overført til Civilsamfundspuljen. DERF-aftalen udløber i december 2020 og en evt. forlængelse afgøres i en udbudsrunde,
hvor CISU ønsker at fortsætte i samme konsortium med Red Barnet og Start. Endvidere afsluttes
Naboskabspuljen 31.12.2020 og Frame, Voice, Report! også ved udgangen af 2020.
Budget 2020
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Der har i 2019 været budgetteret med en udviklings pulje på 410.000 kr. i foreningsbudgettet, som
har været brugt til at afsøge og byde ind på ny funding. Der er blevet brugt tid på lobbyarbejde, informationsarbejde, engagere medlemmer ift. at få bevilget midler fra UM til Engagementspuljen på
20 mio. Der er også kommet et COVID-19 tillæg på 25 mio. til DERF og senest midler til styrkelse
af civilt råderum på 15 mio. I alt 60 mio. er blevet tilført de to puljer. Ca. halvdelen af beløbet i udviklingspuljen er brugt i 2019 og resten er hensat til brug i 2020. Der er derfor ikke afsat midler hertil i budgettet for 2020, som på foreningsdelen i øvrigt kun indeholder få ændringer ift. 2019. Udviklingspuljen er med igen i budget 2021 med 200.000 kr.
Procedurer og politikker:
CISU indfører nye attestationsprocedurer i løbet af efteråret 2020 efter indførelse af det nye IT-system, Der har været drøftelser med revisor og UM om interne godkendelsesprocedurer, det er vurderingen at der er et højt sikkerhedsniveau, hvor rollerne er fordelt på mange personer, og indenfor
hvad der er praktisk muligt.
Adfærdskodeks er udarbejdet i april 2019, og der er kommet en opdateret dansk og engelsk udgave
i februar 2020.
UM-samarbejde:
UM har lavet et review af CISU, hvor har været drøftet funding muligheder for alle - uanset størrelser af projektbudget. Der er blevet arbejdet med medlemsundersøgelser, hvilket UM også har fulgt
op på. Derudover ønsker UM en mere tydelig rapporteringsmekanisme på hjemmesiden, hvilket bliver udviklet.
Opfølgning på Generalforsamling 2019:
Der er blevet arbejdet med 5 temaer med udgangspunkt i sidste års generalforsamling, hvilket der er
afrapporteret på. Sidste års generalforsamling betonede også behovet for at arbejde proaktivt ift. den
politiske dagsorden og fremtidig funding. Den indsats der har været gjort af både CISU og medlemsorganisationer har båret frugt, idet UM har i alt bevilget 60 mio. ekstra. Der er fortsat behov for
at arbejde for nye midler, særligt med udsigt til fald i BNP til næste år og udløb af DERF.

Konklusion
Det reviderede regnskab og intern revisors beretning blev indstillet til godkendelse.
Afstemning:
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For: 60
Imod: 0
Blank: 0
Det reviderede regnskab og intern revisors beretning blev enstemmigt vedtaget.

Drøftelse af fremtidig virksomhed
Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs bestyrelse 2020-2021
v. Runa Bruun (RA W - Rights for all women)
Bilag 4a: Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs bestyrelse 2019-20
CISUs fremtidige arbejde ses i bilag 4a. Arbejdet i CISU er forankret i forandringsfortællingen, resultatrammeværket og den fireårige strategi.
De forrige år har der været flere forskellige temaer for bestyrelsens arbejde. I år har bestyrelsen
valgt at fokusere på et tema: Det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Det er ikke nyt for
CISU - det er hele vores DNA, men det er nu, der skal fokuseres yderligere på det. Vi skal ikke kun
være aktive, men også mere proaktive på at fastholde det folkelige engagement - ude som hjemme i udviklingssamarbejdet.
Der er et voldsomt pres på civilsamfundets råderum særligt grundet Covidl 9. Pandemien bliver
brugt som våben til at undertrykke aktionsradiussen for civilsamfundets aktører i udviklingssamarbejdet. Covid 19 udfordrer også partnerskaber- det at arbejde sammen på lang afstand er svært, når
man ikke kan besøge hinanden, og det er svært at være solidarisk, når man befinder sig langt fra
hinanden. Flere organisationer oplever pres på deres menneskelige og økonomiske ressourcer. Det
udfordrer mulighederne og mangfoldigheden, når ikke alle kan være med. CISU skal derfor understøtte og fastholde, mulighederne for at engagere sig i udviklingssamarbejdet både i Danmark og i
syd, og CISU skal understøtte medlemsorganisationerne i deres partnerskaber. Vi skal være bedre
til at fremme det lokale folkelige engagement, så alle får mulighed for at forbedre deres liv trods
udfordringer.
Udover det nævnte tema er der andre tværgående indsatser, som bestyrelsen vil følge. I 2020 har
økonomien været rigtig god, men flere puljer udløber ved udgangen af 2020. I forbindelse med udbudsrunden af DERF skal der gøres et stort stykke arbejde for at eventuelt at vinde puljen. Der skal
ligeledes arbejdes for at øge midlerne i puljerne. Her skal CISU sætte kraftigt ind ved blandt andet
at gå i dialog med UM men også med politikere og ordfører. Der skal ligeledes afsøges midler fra
områder, som CJSU normalt ikke plejer at søge.
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Der vil også være fokus på kalibreringen i bevillingssystemet. CISU oplever flere løbende ansøgninger og har fået nye modaliteter og vil derfor udvikle mere dynamiske kalibreringsprocesser.
CISU vil have fokus på udvikling af materiale og læring om anti-korruption samt om etiske principper med særligt fokus på PSHEA (Prevention of sexual harassment, exploitation and abuse ), herunder deres konkrete anvendelse og adgang til klagemekanismer. Materialet skal tilpasses, så medlemmerne kan bruge det nemt.
CISU vil gå videre med medlemsdialogen, så f.eks. kurser og rådgivninger hele tiden udvikles.
Derudover vil implementeringen og videreudvikling af det nye IT-system kræve ekstra ressourcer.
Afstemning:
For: 37
Imod: 0
Blank: 2
Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.

Behandling af indkommende forslag
Der er ingen indkomne forslag fra medlemsorganisationerne, men derimod er der kommet et forslag
fra bestyrelsen.
VI Katja Thøgersen Staun, Dialogos
Bilag 5a: Forslag til ændring af vedtægternes S 1 og§ 8

Forslag: Bestyrelsen stiller hermed forslag til ændring af vedtægternes § 1 og§ 8, så det tydeligt
fremgår, at CISU er organiseret som en non-profit forening samt en præcisering om CISUs aktiver i
tilfælde af opløsning.

Begrundelse:
CISU har de senere år i sin kontakt med internationale partnere oplevet et behov for, at det mere entydigt fremstår, at CISU er en non-profit forening. I forbindelse med ovenstående har vi, som nonprofit forening, også oplevet et behov for større tydelighed om, hvad der vil ske med aktiver i tilfælde af, at CISU opløses. Begge forhold kræver derfor en præcisering i vores vedtægter.

§ 1 Foreningens navn er CISU - Civilsamfund i Udvikling.
Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune.
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Nuværende formulering: "Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune."
ÆNDRES TIL

"Foreningen er en landsdækkende dansk non-profit forening og har hjemsted i Aarhus Kommune."

Afstemning:
For 55
Imod: l
Stemte ikke: 0
Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.

§ 8 Beslutning om opløsning af CISU - Civilsamfund i Udvikling kan træffes på en Generalforsam-

ling, efterfulgt af en til formålet ekstraordinært indkaldt Generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herunder fremmødte ved fuldmagt, stemmer
herfor. Ved opløsning overgives CISU - Civilsamfund i Udviklings aktiver til en eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning.
Nuværende formulering: "Ved opløsning overgives CISU - Civilsamfund i Udviklings aktiver til en
eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning."
ÆNDRES TIL

Ved opløsning overgives CISU - Civilsamfund i Udviklings aktiver til forvaltning hos en eller
flere medlemsorganisationer og anvendes udelukkende til opfyldelse af CISUs formål efter den
opløsende Generalforsamlings beslutning.

Spørgsmål og kommentarer:
Noah Chipet, Pamodzi Denmark mente sidste sætning i § 8 var uklar.
Ændringsforslag til en anden formulering i den sidste sætning:" ... og anvendes udelukkende i

henhold til CISUs formålsparagraf inden opløsningen efter den opløsende Generalforsamlings
beslutning." Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki-komite for Menneskerettigheder mente, at det
vil blive mere uklart at tilføje yderligere. Fillip Engsig-Karup, Spedalskhedsmissionen (TLM DK)
mente, at den eksisterende formulering var fuldt ud tilstrækkelig. Han anbefalede stærkt at beholde
den oprindelige formulering. Hugo Martinussen, Assist tilsluttede Fillips anbefaling og bestyrelsens
oprindelige forslag.
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Mikkel Juul Larsen, Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda tilsluttede sig også den oprindelige formulering og ønskede, at CISU blev skrevet fuldt ud (Civilsamfund i Udvikling). Bestyrelsen valgte
at inkludere dette i deres oprindelige forslag. Bulgan Njama, Dansk Mongolsk Selskab tilsluttede
sig også den oprindelige formulering.

Bestyrelsens endelige forslag efter kommentarer:
§8

Beslutning om opløsning af CISU - Civilsamfund i Udvikling kan træffes på en Generalforsam-

ling, efterfulgt af en til formålet ekstraordinært indkaldt Generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herunder fremmødte ved fuldmagt, stemmer
herfor. Ved opløsning overgives CISU - Civilsamfund i Udviklings aktiver til en eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning.
Nuværende formulering: "Ved opløsning overgives CISU - Civilsamfund i Udviklings aktiver til en
eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning."
ÆNDRES TIL

Ved opløsning overgives CISU - Civilsamfund i Udviklings aktiver til forvaltning hos en eller
flere medlemsorganisationer og anvendes udelukkende til opfyldelse af CISU - Civilsamfund i
Udviklings formål efter den opløsende Generalforsamlings beslutning.

Afstemning:
Først stemmes der om ændringsforslag stillet af Noah Chipet, Parnodzi Denmark

Ændringsforslag:
For: 7
Imod: 27
Blank: 1
Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Hernæst stemmes om bestyrelsens forslag.

For: 51
Imod: 2
Blank: I
Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal.
Side 12 af 16

CISUs generalforsamling 2020 - referat

Fastsættelse af kontingent og budget
Forslag til kontingent 2021
v. Andrew Julius Bende (CCCF - Civil Connections Community Foundation)
Bilag 6a: Forslag til kontingent for 2021
Bilag 6b: Forslag ti/justeret budget 2020 ogforeløbigt budget 2021

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at kontingentstruktur og kontingentniveau, som blev vedtaget på generalforsamlingen første gang i 2015 og bibeholdt til de efterfølgende generalforsamlingerne i årene
2017-19, fastholdes for 2021, da de synes rimelige, og der ikke er indkommet forslag om ændring
af satser. Forslaget fremgår af bilag 6a.
Kategori Kant/År Størrelse
Meget små
A
600
1200
Små
B
C
2500
Mellem
3500
Store
D

Årlig Omsætning
0-199.999
200.000-1.499.999
1. 500. 000-2. 999. 999
3.000.000-

Spørgsmål og kommentarer:
Bulgan Njama, Dansk-Mongolsk Selskab spurgte, hvor mange medlemmer en organisation skal
have, for at være i kategorien små. Andrew fra bestyrelsen svarede, at størrelsen på kontingent fastsættes i forhold til omsætningen og ikke antal medlemmer.
Afstemning:
For: 54
Imod: 0
Stemte ikke: 0
Forslag blev enstemmigt vedtaget.

Forslag til justeret budget 2020 og foreløbigt budget 2021, bilag 6b
VI Bolette Kornum
Budget 2020 er blevet revideret siden generalforsamlingen 2019, hvilket fremgår af bilag 6b. Oprindeligt blev der budgetteret med 16,8 mio kr., hvorimod det reviderede budget per september 2020 er
på kr. 19,6 mio kr. Det skyldes, at CISU i 2020 har haft stor succes med at få flere midler (Folkeligt
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Engagement Råderumstillæg til CSP samt, 25 mio. kr. til DERF i Covidl 9 tillæg). Dette har medført øgede udgifter til personale og drift
I budgettet for 2021 estimeres en betydelig nedgang i puljeforvaltning og dermed også foreningsbudgettet. Dette skyldes, at DERF management kontrakten, som har været gældende 2017-2020,
udløber ved årets udgang. Vi afventer fortsat UMs udbudsmaterialevedrørende en ny DERF puljeforvaltning. Frame Voice Report bevillingen fra EU udløber ligeledes i ultimo 2020, og EU har desvæne ikke noget nyt udbud på vej.
Bestyrelsen har besluttet, at der igen for 2021 skal afsættes midler til en Udviklingspulje.
Budgettet er i balance, det vil sige et forventet regnskab i nul. Medmindre der sker ændringer, bevares egenkapitalen på det niveau, som blev godkendt på generalforsamlingen 2019, dvs. min. 2,3
mio. kr.
Spørgsmål og kommentarer:
Mikkel Juul Larsen, Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda stillede følgende opklarende spørgsmål:
1. "Bestyrelseshonoraret, jeg kan se, at der bliver skiftet periode. Mit spørgsmål er, om bestyrelseshonoraret er ca. kr. 20.000 pr. kvartal, og det er årsagen til, at der for 2019 er brugt kr.
60.000 og for 2020 kommer et ekstra kvartal, fordi man skifter periode, og udgiften derfor
lyder på kr. 80.000?". Bolette, CISU svarede: "Ja, Bilag 6b viser, på side 3, vedrørende bestyrelseshonorar, at fra 2020 følger bestyrelseshonorar kalenderåret fremfor bestyrelsesåret."

2. "Forventes denne form for generalforsamling at blive lige så dyr som de sædvanlige kr.
110.000 eller bliver det billigere i år?". Bolette, CISU svarede: Generalforsamlingen bliver
ikke billigere i år, da CISU pga. Covidl 9 restriktionerne, som blev opjusteret lige inden generalforsamlingen, er nødt til at honorere de aftaler, som var indgået i Odense samt forskellige nye tekniske løsninger til den digitale generalforsamling m.v.
Hugo Martinussen, Assist kommenterede, at der ses en kraftig nedgang i lønbudgettet i 2021 til personale og spurgte, om der følger afskedigelser og som følge deraf udgifter?
Jeef Bech, CISU svarede: Tak for omsorg for personalet. I bestyrelsen og ledelsen drøftes løbende,
hvordan vi kan sikre vores medarbejdere. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, hvor vi kun fastansætter, når vi to år frem kan se, at lønningen kan dækkes. De 15,1 mio. kr. i budget 2021 er et ud-
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tryk for, hvad vi p.t. forventer vi har af indtægter. Derudover arbejder vi benhårdt på at sikre yderligere midler. Foråret 2020 var ekstraordinært i forhold til tilgang af nye puljemidler og dermed foreningens indtægter. Vi holder et langsigtet perspektiv og har allerede blikket rettet mod 2022. Derfor er der også afsat midler til en udviklingspulje i 2021 til at analysere hvilke områder, der skal/kan
fokuseres på, så de samme ydelser fremadrettet kan leveres til CISUs brugere og sikre ordentlige
vilkår på sekretariatet.
Hugo Martinussen, Assist uddybede, at spørgsmålet gik mere på ansættelsesforholdene for de enkelte og spurgte, om der er fastansatte, som skal gives funktionærlønninger ved afskedigelse. Jeef
Bech, CISU svarede, at der er syv tidsbegrænsede ansatte p.t., og at der med det nuværende budget
for 2021 er tilstrækkelige midler til at fastholde alle de fastansatte.
Afstemning:
For: 39
Imod: 0
Blank: 0
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bilag: Valgliste med præsentation af kandidater
Dirigenten gennemgik stemme- og valgprocedurer.
Fem kandidater stillede op til tre pladser i bestyrelsen. Dirigenten forklarede, at der er tradition for
valg til bestyrelse og suppleanter under en valghandling.

Kandidaterne:
•

Runa Bruun (RAW - Rights for all women)

•

Jackiline Hansen (KIT- Kirkens Integrationstjeneste)

•

Helle Vallø (Den Danske Helsinki-komite for Menneskerettigheder)

•

Cami Ila Legendre ( 100% for børnene)

•

Andrew Julius Bende (CCCF - Civil Connections Community Foundation)
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Alle kandidaterne præsenterede sig selv: Runa Bruun (RA W), Jackiline Hansen (Kirkens Integrations Tjeneste), Helle Vallø (Den Danske Helsinki-Komite for Menneskerettigheder), Camilla Legendre (100% for børnene) og Andrew Julius Bende (CCCF - Civil Connections Community Foundation), jf. bilagssamling for skriftlig opstilling. Jackiline Hansen var ikke til stede på generalforsamlingen.

Valgresultat:
Den nuværende bestyrelse
Camilla Legendre, I 00% for børnene (2 år), Andrew Julius Bende, CCCF - Civil Connections Community Foundation (2 år), Runa Bruun, RA W - Rights for all women (2 år) blev valgt. Herudover
udgøres bestyrelsen af Katrine Skamris, Ghana Venskab, Tobias Simonsen, KFUM-Spejderne, Sofie Gry Fridal Hansen, Global Aktion og Katja Thøgersen Staun, Dialogos, som ikke var på valg i
år.
Suppleanter:
1. Helle Vallø, Den Danske Helsinki-komite for Menneskerettigheder, I år
2. Jackiline Hansen, KIT- Kirkens Integrationstjeneste, 1 år

Valg af intern revisor
Zlatko Jovanovic fra Demokrati i Europa Oplysningsforbund (DEO) stillede op som intern revisor.
Zlatko Jovanovic, Demokrati i Europa Oplysningsforbund (DEO) præsenterede sig selv jf. bilagssamling for skriftlig opstilling.

Afstemning:
Den interne revisor blev enstemmigt valgt.

Eventuelt
Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki-komite for Menneskerettigheder takkede for den hjælp
CISU giver og glæder sig fortsat at samarbejde med organisationen som helhed.
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