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Velkommen som deltager 
 

 

CISUs Generalforsamling 
 

 

 

Lørdag den 13. april 2013 kl. 10.30 - 18.00 
First Hotel Grand 
Jernbanegade 18 

5000 Odense 
 
 

samt 
efterfølgende middag 

Lørdag kl. 18.15 - 20.00 
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Tak for din tilmelding til  
Generalforsamlingen lørdag den 13. april 2013 

på First Hotel Grand i Odense  
 
Program: 
10.00 -10.30 Ankomst og registrering (kaffe/te)  
10.30 -10.45 Velkomst og formalia 
10.45 -11.45 Generalforsamling 
11.45 -13.00 Frokost med uddeling af CISUs Initiativpris 
13.00 -14.30  Generalforsamling fortsat  
14.30 -15.00 Pause – kaffe/te 
15.00 -18.00 Generalforsamling fortsat  
18.15 -20.00 Middag (har du tilmeldt dig?) 
 
Stemmeafgivelse: Vedlagt følger dagsorden for Generalforsamlingen. Til Generalforsamlingen 
har hver forening en stemme ifølge vedtægterne. Der kan stemmes på vegne af anden 
medlemsforening ved skriftlig fuldmagt afleveret til dirigenten ved mødets start. Opstilling til 
Bestyrelsen m.v. kan finde sted på mødet eller på vegne af anden medlemsforening/person ved 
skriftlig fuldmagt afleveret til dirigenten. 
 
Forplejning: Deltagelse i Generalforsamlingen inkl. frokost med øl/vand er gratis. Der er middag 
for dem, der har tilmeldt sig til denne, mod betaling af kr. 150 ved indskrivning. Middagen er inkl. 1 
øl/vand/glas vin og ellers drikkevarer for egen regning. 
 
Transportomkostninger: Igen i år har Bestyrelsen besluttet, at tur/returudgifter med offentlig 
transport til Generalforsamlingen vil blive dækket af CISU med det beløb, der ligger ud over 100 
kroner pr. person (max. 2 pr. organisation). Refusion ved samkørsel i privat bil SKAL AFTALES 
med Sekretariatet forinden og omfatte mindst 3 personer), ellers ydes der ikke refusion. 
Refusionen er et tilbud til jer, hvis I ikke mener at have de fornødne midler til rådighed i jeres 
forening. Refusion fås ved efterfølgende at indsende originale rejsebilag med angivelse 
kontonummer.  
 
Materialer: Med dette brev følger: 
- dagsorden (i denne folder) 
- praktiske oplysninger (i denne folder) 
- bilag jævnfør dagsordenen  
- præsentation af kandidater til bestyrelsen 
- foreløbig deltagerliste/tilmeldte organisationer (endelig liste fås på Generalforsamlingen) 
- årsskriftet “Status og perspektiver 2012-13” 
 
Disse materialer samt CISUs vedtægter kan findes på hjemmesiden www.cisu.dk under 
Generalforsamling 2013. Det samme gælder den aktuelle “Rulleplan 2013-2016”, som er CISUs 
samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, og referat og vedtagelser fra Generalforsamlingen 
2012. En række andre materialer, herunder det fulde regnskab, vil være tilgængelige på 
Generalforsamlingen. 
 
Vi glæder os til en god dag for os alle! 
Med venlig hilsen 
Vibeke Tuxen, Formand 
 
HUSK: Det er en forudsætning for deltagelse i Generalforsamlingen, at 
organisationen har indbetalt kontingent for 2013. 

http://www.cisu.dk/
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Dagsorden ifølge foreningens vedtægter 
 
(10.30) Pkt. 1 Valg af dirigent og referent 
 
(10.45) Pkt. 2 Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Bilag: Bestyrelsens skriftlige beretning 
Bilag: Årsskrift: Status og perspektiver 2012-2013 

   
(11.30) Pkt. 3 Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
  Bilag: Regnskab  
   
(11.45)  Frokost (startende med uddeling af årets INITIATIVPRIS) 
 
(13.00) Pkt. 4 Drøftelse af fremtidig virksomhed (det kommende år) 

Bilag: Forslag til politisk ramme og prioriteringer for CISUs 
arbejde 2013/2014 
Baggrundsmaterialer: Årsskrift Status og perspektiver, primært 
side 4-6 
 
TEMA: CISUs fremtid: ramme og rolle 
I forbindelse med punkt 4 vil der være oplæg om den aktuelle kon-
tekst samt tematisk gruppearbejde bl.a. med indspil til det kom-
mende års strategidebat og 'CISU anno 2015’.  
 

(14.15)  Kaffepause  
 
(14.45)  Tema fortsat  
 
(15.00) Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag 

Bilag: Forslag om ændring af vedtægter for CISU 
Bilag: Bestyrelsens forslag om CISUs forvaltning af Udenrigsmini-
steriets Klima- og miljøpulje til civilsamfundsindsatser 

 
(16.15) Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for 2014 

Bilag: Forslag til a) fastsættelse af kontingent for 2014 og 
b) budget for foreningen for 2013-2014 

 
(16.30) Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  Bilag: Valgliste 
 
(17.30) Pkt. 8 Valg af 2 revisorer  
  Bilag: Valgliste 
 
(17.50) Pkt. 9 Eventuelt 
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Sted og transport  

 
Generalforsamlingen finder sted på 
 
First Hotel Grand 
Jernbanegade 18 
5000 Odense 
(+45) 66 11 71 71  
 
Hotellet ligger 3 min. gang fra banegården. Gå til højre, når du kommer ud fra 
stationsbygningen, og find Jernbanegade til venstre efter parken. Du kan også vælge at 
krydse igennem parken. 
 

 
 
 
 
Togtider:  
 
Til Odense: 
Fra København kl. 08.28 (ankomst kl. 10.01) eller lyn kl. 08.50 (ankomst 10.05) 
Fra Århus kl. 08.27 (ankomst kl. 10.05) 
Fra Aalborg kl. 07.01 (ankomst kl. 10.05) 
 
Fra Odense: 
Til København minuttal .07 - .16 og .46 (ankomst .22 - .50 og .18) 
Til Århus minuttal .07 og .33 (ankomst .40 og .12) 
Til Aalborg minuttal .33 (ankomst .52) 
 


	1 VELKOMMEN TIL (til tilmeldte)

