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Her er nyt fra bestyrelse og centerledelse september 2015 

  

CfKs ekstraordinære generalforsamling d. 22. juni 

På generalforsamlingen i juni i år fik de fremmødte fakta om foreningens økonomi, og især om det seneste års 

underskud og udfordringer heri. Det er anden gang i Centrets historie, at vi har oplevet en økonomisk og strukturel 

krise, som har truet centrets overlevelse. Generalforsamlingen gav på baggrund heraf enstemmig opbakning til en 

ny styrkelse af CfK som forening, forretning og frivilligenhed. Centret skal have overskud på aktiviteter og bundlinie 

– og et styrket konfliktfagligt virke bredt i samfundet. Et middel hertil er øget selvstændighed og opdelt økonomi og 

ledelse af de forskellige fora i Centret. Et andet middel er en dedikeret frivillig, ulønnet indsats i 

genopretningsopgaverne for mange aktive inklusive centerledelsen, i perioden juni-november. 

  

CfKs bestyrelse & forretningsudvalg kan berette at:   

Første delmål siden den ekstraordinære generalforsamling i sommers er nu nået. Den nedadgående 

underskudslinie i driften siden medio 2014 er for første gang knækket. Der er vedtaget et nyt drifts- og 

likviditetsbudget, som peger fremad for CfK. 

  

Vi afholder ny ekstraordinær generalforsamling d. 11. november i år: 

Vi fortsætter arbejdet med at skabe god økonomi og en stærk og levende organisation. Sæt kryds i kalenderen for 

ekstraordinær generalforsamling onsdag 11-11-2015 kl. 18:30-21:30. På generalforsamlingen vil du kunne høre 

mere om genopretningen, økonomi, opgaver og samarbejder og gøre din stemme gældende ift. nye beslutninger. 

Der vil også være spændende faglige indslag fra bl.a. CfK-Ung der fortæller om deres Libanon-Syrienprojekt. 

Dagsorden mm. kommer jf. vedtægterne ud i ugerne før generalforsamlingen. 

  

Mere CfK nyt: 

  

CfK-Ung sammen med andre for fred: 

CfK havde tre unge med på FNs Fredsdag i Dome of Visions den 21. September i år sammen med andre 

fredsfremmende organisationer. Se fx på: http://aldrigmerekrig.dk/det_sker/ - & 

https://www.facebook.com/Raadetforinternationalkonfliktloesning/posts/10153533011675903 

  

Centret har fået en spændende ny analyseopgave for et businesscollege. Opgaven er både fagligt i plet i forhold 

til CfKs kernekompetencer og mangeårige erfaringer, og det en opgave med nyudvikling i via analyse- og 

procesarbejde. 

  

De åbne CfK kurser oktober-november-december: 

Alle åbne kurser gennemføres i efteråret 2015. Du, din kollega eller nabo kan allerede nu melde jer til forårets 

kurser, og har du spørgsmål om gruppetilbud eller særlige behov så kontakt: Jesper Bastholm Munk 

på jbm@konfliktloesning.dk.     


