
 

 

 
 

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 her via 
kursusoversigt på hjemmesiden.  
Der er tilmeldingsfrist 16. april. 
 
Materialer 
Materialer vil blive udsendt 
omtrent en uge før til alle 
deltagere sammen med 
eventuelle indkomne forslag.  
 
Sted 
Online over Zoom – mere 
information følger. 
 
 
 
 

  
DEN 24. april 

KL. 10.00-14.30 
Check in fra kl. 9.30 

Online - Zoom 

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 
tre nye aktuelle temaer for året 2021-22. 
 
Dagen vil desuden byde på optakt til udviklingen af CISUs nye strategi for 2022-
2025. 
 
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: Ingeniører Uden Grænser, FANT - 
Football for a new tomorrow og Warfair. 
 
Generalforsamlingen foregår igen online grundet COVID-19. Det er selvfølgelig 
ærgerligt, at vi igen ikke kan mødes fysisk, men vi vil gøre vores bedste for at få en 
god dag og komme godt igennem programmet. 
 
Er der spørgsmål til ovenstående, kan Andrea Kiel Christensen kontaktes på 
cisu@cisu.dk.  
 
På gensyn til en dag med debat, valg, inspiration og fejring. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Katrine Skamris 
Forperson 

Fotos: Anette Sønderby Madsen 

https://arrangementer.cisu.dk/arrangement/?id=fa63a1b6-4372-4c8c-93f9-858204245907
mailto:cisu@cisu.dk

