
Generalforsamlingen er medlemmernes 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 fem nye aktuelle temaer for året 2019-20. 

Dagen vil desuden byde på en masse inspiration til gode 
oplysningsaktiviteter, som skaber engagement i Danmark. 

Vinderen af CISUs Initiativpris vælges i år af generalforsamlingen. 
Initiativprisen går til en person eller organisation, som har gjort noget 
helt særligt for at engagere folk i det globale udviklingsarbejde. CISUs 
bestyrelse har nomineret: 
MUNDU, Skoleliv i Nepal og IDA – Global Development. 

Vi får besøg af Nana Afadzinu fra WACSI i Ghana og Caesar Ngule fra 
KCDF i Kenya. De kommer med internationale perspektiver på arbejdet 
med civilsamfund og folkeligt engagement. 

Om aftenen byder CISU på tapas og vin med mere, og 
generalforsamlingens deltagere vil udnævne vinderen af årets 
fotokonkurrence.

På gensyn til en dag med debat, valg, inspiration og hyggeligt samvær. 

På vegne af bestyrelsen
Katrine Skamris 
Forperson

Generalforsamling i CISU 
Lørdag den 6. april 2019 i Odense
Årets tema: Oplysning og Folkeligt Engagement

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 

7. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
og -suppleanter 

8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt 

Tid:
Lørdag 6. april 2019            
kl. 10.30 – 18.45
Indskrivning fra kl.10.00. 

Sted:
Mødecenter Odense 
Buchwaldsgade 48 
5000 Odense C

Tilmelding:
Tilmelding foregår via kurser.
cisu.dk
Tilmeldingsfrist 29. marts.

Transport: 
Mødecentret ligger 10 
min. gang fra Odense 
Banegård.  Sluttidspunktet 
for generalforsamlingen er 
sat efter togafgange mod 
København og Aalborg cirka 
klokken 19.10.  

Kommer man i bil, er der 
gratis parkering. 

CISU refunderer udgifter til 
offentlig transport med det 
beløb, der ligger ud over 100 
kroner pr. person (maks. 2 pr. 
organisation). Refusion ved 
samkørsel i bil aftales med 
sekretariatet på forhånd.


