Hey medlemmer af Dansk ICYE.
Nu er det tid til nyt fra bestyrelsen. Vi håber alle at i er kommet godt og sikkert ind i det nye
år! Denne lille tekst omhandler vores afholdte bestyrelsesmøde i december.
Kort om økonomi: Regnskabet for 2015 ser ud til at ende med et overskud, som er positivt i
forhold til det budgetterede underskud på 60.000 DKK.
Bestyrelsen gennemgik budgettet fra 2016 og har foretaget kosmetiske justeringer af
prisen for Steps programmet og 2 gangsrejsendes besparelser. Der er andre justeringer,
som endnu ikke er besluttet, men målet er at bestyrelsen gerne vil budgettere med et lille
overskud i 2016.
Kort om kontoret: På grund af besparelser på ulandsbistand og andet dækningsbidrag er
CISU tvunget til at spare. CISU lejer store dele af kontorerne i Uhuset. ICYE’s
Generalsekretær Uffe sidder i Uhusets bestyrelse og er med til at diskutere mulige
løsninger i forhold til prisstigninger og Uhusets fremtid. Da ICYE vokser lige så forsigtigt år
for år er bestyrelsen i samarbejdet med kontoret interesseret i, at udforske de muligheder
der vil forekomme i forhold til kontorpladser i Uhuset. Derfor deltager formand Simon
sammen med Uffe til Uhusets generalforsamling i april.
Der starter en ny praktikant på kontoret ved navn Ida, som vil fortsætte det gode
praktikant arbejde, som Mathias og Caroline igangsatte.
DUF og lokalforeninger. DUF’s nye ordning af tilskudsregler rammer heldigvis ikke
organisationens arbejde så voldsomt som først frygtet. Et af de nye krav er antal af
lokalforeninger. ICYE skal i udgangen af 2017 have oprettet en mere velfungerende
lokalforening, som opfylder DUF’s krav.
Bestyrelsen har vendt de nye tilskudsregler fra DUF til noget positivt. Vi har nedsat
en arbejdsgruppe bestående af Vivi, Pil, Bitten og Pia fra kontoret. De vil i løbet af 2016/17
arbejde sammen med lokalforeningerne om at nytænke lokalforeningsarbejdet, oprettelsen
af en ny lokalforening, nye typer arrangementer og planlægge vidensdelingsmøder i løbet af
året. Bestyrelsen har besluttet at splitte lokalforening syddanmark i sydjylland og fyn.
Arbejdsgruppen vil til BM d.31 januar fremlægge startskuddet på deres arbejdsplan.
Kort om General Assembly i Indien. Dansk ICYE var aktivt deltagende til dette GA i Indien.
Det forventes fra føderationens medlemmer, at det er de europæiske organisationers tur til
at afholde næste GA i 2017. Ingen bød ind, men bestyrelsen vil til bestyrelsesmødet d. 31
januar drøfte muligheden for at være vært til GA i 2017. Indtil videre er vi positive og
interesserede i idéen om at Dansk ICYE skal afholde så stort et arrangement med så mange
deltagere fra forskellige nationer. Dette vil blive en stor opgave både for bestyrelsen,
kontoret og ICYE’s coworkere.
Bestyrelsen vil i det kommende år foretage en erfaringsudvekslingstur til England,
hvor bestyrelsen skal mødes med ICYE UK’s bestyrelse. Ligeledes kommer David fra ICYE
UK’s kontor til forårslejren i år.

Bestyrelsesåret går snart på hæld, hvis noget af det kommende arbejde lyder interessant for
nogen. Så vil vi foreslå jer at stille op til bestyrelsen til næste generalforsamling d. 2 og 3
april.
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