Nyt fra Bestyrelsen
Kære ICYE’r!
Bestyrelsen afholdte sit tredje bestyrelsesmøde lørdag d. 17 september. Her kan i læse nogle
af de punkter som blev drøftet på mødet.

Kulturkolben
d. 1 - 2 oktober afholder Dansk ICYE vores medlemsweekend. Bestyrelsen vil gerne have så
mange medlemmer kommer og deltager som muligt. Der vil på kulturkolben være fokus på
frvillighedsudvikling af konsulent Henning Bendtsen, tidligere chefkonsulent med fokus på
ledelses- og bestyrelsesområdet. Bestyrelsen ser frem til denne udvikling i håb om, at vi kan
rykke ICYE og arbejde med langsigtede planer for organisationen i samarbejde med de
frivillige. Spørgsmål som vil blive drøftet er: Hvem er vi og hvor er vi på vej hen? Hvilke
typer frivillige er vi? Hvad er ICYE’s overordnet formål? Hvilke problemer løser vi som
ICYE? Hvilke værdier samler os som organisation?

Onsdag d. 21 september har Sylvester, Maria og Simon fra bestyrelsen planlægningsmøde
med koordinatorer fra de forskellige udvalg og lokalforeninger i organisationen. De skal
sammen planlægge søndagen på kulturkolben, hvor der vil være stor fokus på arbejde i
udvalgene.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer fra ICYE at deltage til en interessant weekend. Man
kan tilmelde sig ved at klikke Her
Det internationale
Vores formand Simon og generalsekretær Uffe er i fuld gang med at finde steder til at afholde
næste års internationale generalforsamling. Bestyrelsen ser frem til at stedet er på plads, så
organisationen kan begynde at planlægge det indholdsmæssige af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil gerne have frivillige, der er interesseret, til at hjælpe på generalforsamlingen
samt være med til planlægning af, hvad Dansk ICYE skal præsentere på generalforsamlingen.
Simon og Uffe har deltaget på europæisk regionsmøde i Rom. Her var der især fokus på øget
samarbejde i regionen. Der blev på mødet drøftet hvilke emner europa gerne vil diskutere.

Her var der især fokus og diskussion om hvad vi som ICYE’ere kan gøre og har gjort i
forhold til racisme og indvandring i Europa. Tyskland og Østrig har allerede lavet tiltag
såsom sprogundervisning, dialogworkshops, engagerer indvandrere gennem frivilligt arbejde
osv. I forhold til disse emner afholder Dansk ICYE et træningskursus kaldet Culture Next
Door i Helsingør, hvor der lige nu mangler 3 deltagere.
Dansk ICYE deltager i en strategiudvikling af marketing, kommunikation og synlighed af
ICYE føderationens vision og arbejde som kulturudvekslingsføderation. Her vil bestyrelsen,
kontoret og vores pr-udvalg #PRICYE få nogle opgaver i løbet af 2017.
Bestyrelsens arbejdsgrupper
Bestyrelsen arbejder i år på forskellige områder. Disse grupper er: Uddannelsesgruppen,
Lokalforeningsgruppen, Aktivering af medlemmer og Værtsfamilie. I nogle af grupperne er
det udelukkende bestyrelsesmedlemmer og kontoret såsom uddannelse- og
lokalforeningsgruppen, hvor der i andre grupper såsom værtsfamiliegruppen er et samarbejde
mellem bestyrelsen og de frivillige. Alle arbejdsgrupperne er godt i gang og der vurderes fra
bestyrelsens side, at nogle områder har mere brug for opmærksomhed end andre. Dette
gælder især værtsfamilierne, lokalforeningsarbejdet og aktivering af medlemmer.
Flere aktive frivillige
Dansk ICYE har mange dygtige kernefrivillige. Bestyrelsen ser dog en udfordring i, at det er
en hård kerne i stedet for en dynamisk kerne. Bestyrelsen er bekymret for, at der lige nu er for
få aktive frivillige og forsøger derfor gennem kulturkolben og andre tiltag at engagere flere
medlemmer i ICYE’s arbejde. Vi opfordre ligeledes de frivillige i at åbne op og invitere folk
til at tage del i ICYE.
Dette område er et af bestyrelsens brændpunkter og næste bestyrelsesmøde vil derfor
omhandle dette. Bestyrelsen ser en styrke i at Dansk ICYE har dygtige co-workers, men
mener at der er for få som trækker arbejdsmængden. Derfor vil bestyrelsen gentænke “vil du
være frivillig i Dansk ICYE”-sessionen, der er på lejrene om søndagen. Denne form synes
ikke optimal og bestyrelsen vil til næste bestyrelsesmøde udarbejde en ny session og en
strategi vedrørende flere aktive frivillige. Ligeledes opfordrer bestyrelsen de frivillige på
lejrene også at have dette som fokuspunkt på lejrene, til lokalforenings arrangementer og
andet i mødet med potentielle frivillige.

Andet
Bestyrelsen drøftede også julegaver til Co-workere og muligheden for at købe centralt
producerede ICYE t-shirts til lokalforeninger, afhentning i lufthavnen, oplægsholdere og
andre der er ude og repræsentere Dansk ICYE. Formen på dette er endnu ikke besluttet.
Næste bestyrelsesmøde
Det næste bestyrelsesmøde er d. 15 og 16 oktober. Mødet vil bestå af arbejde i vores grupper
med fokus på resolutionerne og et stort fokus på aktivering af frivillige. Bestyrelsesmøderne
er stadig åbne for medlemmer interesseret i bestyrelsesarbejdet. Hvis man gerne vil deltage,
så skriv en mail ugen før til: bestyrelsen.icye@gmail.com
Vh. Bestyrelsen

