Til alle medlemmer i Dansk ICYE
Så har bestyrelsen afholdt det sidste møde for dette bestyrelsesår!
Vi har blandt andet brugt mødet til at kigge tilbage på året der er gået, og i den forbindelse
har vi gennemgået de resolutioner, som blev stemt ind ved generalforsamlingen sidste år. I
vil modtage en mere grundig gennemgang af hver enkelt resolution inden den kommende
generalforsamling, hvor I mere detaljeret kan se, hvordan vi har arbejdet med
resolutionerne.
Vi kan dog allerede fortælle her, at der er sket mange tiltag, både fra Bestyrelsen og i de
forskellige udvalg. I bestyrelsen synes vi at det er rart at kunne se, hvad vi har arbejdet med
det sidste år, og at ting har rykket sig! Hvilket er blevet gjort sammen med jeres frivillige
kræfter, som har gjort en stor forskel for årets positive udvikling i Dansk ICYE. Vi håber I vil
sidde tilbage med samme følelse, når I har læst den detaljerede gennemgang.
Denne opdatering vil vi samtidig gerne bruge som en opfordring, til at udarbejde resolutioner
til den kommende generalforsamling. Vi har allerede modtaget nogle og ved at der er flere
på vej, så vi ser meget frem til at skulle gennemgå dem på generalforsamlingen.
På bestyrelsesmødet var Lejrudvalget og Restaurant Intercult med på en del af mødet.
Begge udvalg gør et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med lejrene. Generelt går det godt i
begge udvalg! Udvalgene søger efter flere frivillige, som har lyst til, at være en del af
planlægningen og afholdelse af lejrene generelt og i køkkenet. Så hvis du har lyst til at blive
en del af et af de to spændende udvalg, skal du ikke holde dig tilbage med at tage kontakt til
et af udvalgene.
Restaurant Intercult: 
ri.icye@gmail.com
Lejrudvalget: 
lejrudvalget.icye@gmail.com
Derudover er vi ved at have lagt sidste finger på planlægningen af generalforsamlingen, som
er den 2. april 2016. Vi håber på at mange har lyst til at deltage i generalforsamlingen  og at
nogen har lyst til at stille op til bestyrelsen! Det kræver ikke, at du har rejst med ICYE eller
været aktiv i et andet udvalg, det kræver blot at du har lyst og vilje til at rykke ICYE i en god
retning.
Vi vil gerne slutte af med at sige mange tak for det sidste bestyrelsesår! Det har været et
spændende år, hvor vi har sat stor pris på det store stykke arbejde vi kan se ske i alle
udvalgene.
Vi ses til generalforsamlingen!
De bedste hilsner fra Bestyrelsen

