Ladylikes generalforsamling

8/04/17

Dagsorden
(Der er 15 stemmer, mindst 8 skal stemme ja for at et forslag bliver vedtaget)

A. Valg af dirigent
-Coilin P. Boylan Jeritslev (godkendt)
Coilin har været med 5 gange før. Præsenterer programmet. Han forventer at det bliver en
kort generalforsamling.

B. Valg af referent
- Victoria Vildrik (godkendt)
- Julie Morville (godkendt)

C. Valg af to stemmetællere
- Marianne Egeborg Albøe (godkendt)
-Viktoria Scheel (godkendt)

D. Fremlæggelse af årsberetning
Cecilie fremlægger årsberetning. Hun fortæller hvad bestyrelsen har lavet i 2016. De har
bl.a. haft et samarbejde med Absalon og Tegnbuen, sparret med hinanden og delt tips.
Tegnsprogfestival var godt, fik flere medlemmer ind og gjort en masse reklame for
foreningen.
DDU’s foreningseminar i Helsingør, Britt og Cecilie deltog med forskellige
ungdomsklubber. DUF deltog også. Også en meget lærerig weekend.
65 medlemmer i 2016.
13 arrangementer i 2016, kun 2 aflyste.
Cecilie fortæller om de 13 arrangementer med hjælp af Christine. Der kan alt i alt
opsummeres at alle arrangementerne var hyggelige og med gode deltagende medlemmer.
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Særligt fokus på julefrokosten der arrangeredes med Absalon der var en succes med 72
deltagere og Creative Space der havde et særligt højt deltagertal.

E. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Britt fortæller om at indtægten for 2016
2016

2017

Indtægt

32.914,15

54.648,77

Omkostning

-42.721,71

-41.123,59

I alt

-9.807,56

-13.525,18

Nordea Bank (31.12)

20.871,03

30.678,59

Britt fortæller nu specifikt om arrangementernes indkomst og omkostninger i 2016.
2016

2015

Indtægt vedr. arrangementer

19.451,15

33.635,02

Omkostninger vedr.

-34.861,95

-38.491,59

arrangementer

Gopika roser angående regnskabet, hun er forvirret over hvorfor nogle først betaler
kontingent i 2017. Britt fortæller at de lavede ændring i kontingent perioden fra Sep-Aug
sidste generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at ændre det til Jan-Dec, hvilket forklarer
nogle betalinger der ses i 2017.
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F. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag
Der er ingen forslag

G. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

H. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Britt fortæller om kontingentfastsættelsen.
Fremsætter forslag om at forsætte med samme kontingent på 200kr
Ingen kommentarer til dette.
Forslaget bliver gennemført med alle 15 der godkender.

I. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
Bestyrelsen består af
-En forkvinde for et årsperiode – Christine Damsgaard sidder på posten og ønsker genvalg.
-To bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode (valg i ulige år) – Cecilie Gren Finne og
Nanna Jessen. De ønsker ikke genvalg til posten.
-Et bestyrelsesmedlem for en toårsperiode (valg i lige år) Charlotte M. Davidsen er ikke på
valg i år.
-En kasserer for en toårsperiode (valg i lige år) Britt Nøhr. Ikke på valg i år.
-En suppleant for et årsperiode – Mie Pluzek som ikke ønsker genvalg til posten.
Der skal vælges en forkvinde og 2 bestyrelsesmedlem for 2 årig periode (ulige år) og en
suppleant.
Christine Damgaard stiller op som forkvinde igen i år og det bliver godkendt med alle 15
stemmer og ingen modkandidat.
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Der er nu valg til to bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode (ulige år).
Inden der bliver set på potentielle kandidater vil Nanna fortælle om det at være medlem af
bestyrelsen, og hvad det indeholder.
Opgaverne er at tage ansvar for praktiske ting og være med til forskellige arrangementer og
stå for dem.
Cecilie tilføjer at de er 6 mennesker der er med til at planlægge arbejdsgrupper og tager
jævnligt hvordan det går, op til revision, mødes ca 6-8 gange om året. Fx kombinerer de ofte
møder før arrangementer som julefrokost og jubilæum og står for bestilling af mad og den
slags ting. Ser på økonomi og reklamation og videoinformation og lignende ting.
Ingen spørgsmål til dette.
Ingen har givet besked om at ville stille op før, Coilin vil høre om nogle er interesserede nu.
Cecilie forslår pause i 10 minutter så man kan overveje det at være medlem og have
mulighed for at tale med den nuværende bestyrelse om sine overvejelser. Dette godkendes
af alle.
Pausen er nu slut. der bliver spurgt om nogle er interesserede i at stille op.
Karoline Kjærskov er interesseret i at stille op, ikke andre.
Simon Bak laver en joke med at blive medlem og alle griner.
Karoline Kjærskov er godkendt som bestyrelsesmedlem med alle 15 stemmer og ingen
modkandidater.
Der godkendes med 15 stemmer at bestyrelsen får fuldmagt over det manglende medlem og
at de derfor har lov til at finde et medlem på egen hånd til de fremtidige 2 år.
Julie Meyer stiller op som suppleant for en etårig periode og dette godkendes med alle 15
stemmer og ingen modkandidater.
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Andreas Kronlund afbryder og siger at nu hvor der er en suppleant og et manglende
medlem af bestyrelsen, hvorfor rykker man så ikke suppleanten op til bestyrelsen? Det er jo
normalt man gør det på den måde. Julie Meyer accepterer dette, og det vedtages af alle.
Dette betyder at hun er tiltræder indtil bestyrelsen finder en anden der gerne vil tage
pladsen, og så rykker Julie ned til suppleant-pladsen igen.
Nu forslår Britt at Coilin spørger om den ledige suppleantplads igen, for at høre om nogle er
interesserede i den. Hvor så Julie Meyer bliver fast medlem af bestyrelsen hvis der findes en
ny til suppleantpladsen. Dette er Julie Meyer med på. Men der er ingen til at tage
suppleantpladsen.
Coilin laver en opsummering af ovenstående.
Gopika spørger om der måske er nogle i den tidligere bestyrelse der er interesserede i at
stille op som suppleant i stedet. Men der er ikke nogen til dette forslag.
Julie Morville stiller nu op som suppleant og dette vedtages af alle og ingen
modkandidater.
Dermed er Karoline Kjærskov og Julie Meyer de nye faste medlemmer af bestyrelsen og
Julie Morville er suppleant.
Så afstemningen om fuldmagten til bestyrelsen om det manglende medlem er nu ikke
nødvendigt længere. Alle pladserne er fyldt ud nu.

J. Valg af revisor og revisorsuppleant
En forsættelse af Line Bisgaard som revisor. Godkendes af alle.
Gopika Pararjasingam stiller op som forsætter til suppleant til denne post. Godkendes af
alle.
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K. Eventuelt
Coilin forklarer lidt om dette punkt.
Bestyrelsen har et par punkter til denne post.
Charlotte forklarer lidt om Ladylikes 5års jubilæum og føler at der har været et tab af
ressourcer og interesse i denne opgave og spørger lidt ind til hvorfor
Viktoria: For højt ambitionsniveau, mht. prisklasse, og for meget i programmet, ikke alle
ting i programmet der tiltaler hende.
Karoline: En weekend for meget og vil hellere bruge det på noget andet. Der skal spørges
mere til medlemmerne om det, så de er mere inkluderet i planlægningen med spørgeskemaer
foreksempel.
Britt: Det er en arbejdsgruppe, ikke bestyrelsen som arrangerer det. Og ja det er stort set
bestyrelsen der er med i arbejdsgruppen så forståelse for denne følelse. Faktisk kun 1
medlem som sidder i arbejdsgruppen.
Nanna: Vil i helst endags arrangementer fremover generelt, og droppe
weekendarrangementerne?
Marianne: Om man må give input til dette og andre arrangementer, For jeg tænkte på at en
weekend er svært at se om det er brugbart. Folk bliver mødre osv. og det har en stor
betydning for interessen i weekend arrangementer, og det skal ikke tages personligt for der
er selvfølgelig interesse i jeres arrangementer og der skal fokuseres mere på inklu sion af
medlemmerne med spørgeskemaer osv.
Cecilie: Ja, som du siger er spørgeskemaer en mulighed, men vi har jo haft medlemsmøder
hvor i har haft mulighed for at komme med input og i har vist stor interesse i weekend
arrangementer og derfor at vi har valgt at bruge jubilæummet som weekendarrangement.
Mie: Nogle føler en weekend er for meget. Nu har vi ændret til en dag og stadig ikke mange
har meldt sig til dette. Hvorfor?
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Gopika: I forbindelse med Marianne, der siger i ikke skal tage det tungt.
Weekendarrangementerne kan jo stadig bruges og gennemføres.
Coilin opsummerer. Der bliver snakket på kryds og tværs i lokalet om de problemstillinger,
der lige er blevet taget op, især det med mødre.
Marianne: Der skal ikke fokuseres så meget på mødrene, jeg vil gerne deltage i
weekendarrangementerne. Mødrene har måske ikke mulighed for at have fri fra deres børn
ift. de unge der deltager i arrangementer f.eks. hos tegnbølgen. Have en mulighed for at
have en deltager tal på 10 og stadig gennemføre det. 30 er f.eks. et meget højt krav og
usandsynligt.
Britt: Ja, nu har vi lært noget. Måske skal vi tænke mere på antallet og at holde det nede,
men før brokkede i jer over max antal til arrangementerne. Og til jubilæum forstillede vi os
at 65 medlemmer kom, nu er der kun 12 tilmeldte. Husk nu at tilmeld jer.
Marianne: Er lige kommet i tanke om videoen, har i overvejet at have en tilmeldingsfrist der
er fleksibel og tættere på selve begivenhedsdatoen og så er der måske større sandsynlighed
for at folk kommer fordi de bedre kan vurdere, f.eks. med børn især.
Julie Meyer: I forbindelse med økonomien, det skal ikke være afgørende, det skal ikke være
for billigt eller dyrt. Mange af os spørger hinanden om vi skal med og det er lidt
demotiverende at skulle have pengene tilbage.
Britt: Jeg kan godt se hvad du mener, vi kunne blive enige i bestyrelsen om at gennemføre
arrangementer uanset antal deltagende. Men det betyder at vi kan miste penge, f.eks. til øl
smagning skal der 8 med før det går op økonomisk. Men hvis nu kun 4 er interesserede, så
går penge til 4 pladser til spilde f.eks. Vi kan give jer god tid til deadline, men betyder det
så at Ladylike skal tage risikoen og kan risikere at tabe penge på det. Skal vi holde deadline
mere tæt på datoen?
Gopika: Måske flere afstemninger og indflydelse til medlemmerne på Facebook.
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Marianne: Ønsker ikke tab af penge men at der skal være tætte deadlines der hvor det ER
muligt. Ikke ved de store og dyre arrangementer hvor deadline gerne skal være i god tid for
at forebygge tab af store penge
Cecilie: Den slags arrangement du snakker om som kurbadet skal man jo vide antal personer
og lignende i god tid. Men til cafearrangementer behøver man ikke rigtigt vide antallet, det
er mere frit. Men når det kommer til arrangementer med bestilling af mad og lignende er det
jo vigtigt med et præcist deltagerantal og en god deadline.
Gopika: Sorry jeg siger så meget, men jeg spørger til bestyrelsen mht . 2016 som folk der
melder sig ud i sidste øjeblik, får de pengene tilbage selvom deadline er overskredet?
Britt: Det har været de store arrangementer via nem-tilmeld hvor man har betalt og så ikke
er dukket op, Bare ærgerligt man får ikke pengene. Men hvis man har meldt sig ud inden
deadline har tilbagebetaling været muligt. Via de små arrangementer udenfor nem-tilmeld
har det været mere fleksibelt.
Coilin opsummerer
Nu til næste punkt ”Hvad vil i med ladylike?”
Britt: Hvad vil i med os, i kan komme med forslag og idéer til hvad i håber og forventer.
Coilin: Inden i begynder kan i så måske fortælle om den video med Michala som i har taget
op et par gange først?
Britt: Vi kan se den sammen, så vi alle kan være med.
VISNING AF MICHALAS VIDEO PÅ LADYLIKES MEDLEMSGRUPPE.
Britt: Er der for mange arrangementer generelt? Er det derfor deltagerantallet for lavt?
Nanna: Fint, det betyder at flere arrangementer med begge køn eller vil i h elst have mange
med kun kvinder?

Ladylikes generalforsamling

8/04/17

Kristina: Synes at det er helt fint, for jeres mange arrangementer betyder at vi som mødre
også kan være med fordi jeres arrangementer er gode til at tage hensyn til alle slags. Synes
fordelingen er fin.
Britt: Nogen forslog arrangementer hvor man måtte tage børn med, og det måske var en
mulighed?
Kristina: Ja, jeg har ofte været i tvivl om man måtte det.
Cecilie: Nogle ville gerne have nogle flere med arrangementer med børn. Kunne være fedt
med flere mødre der deltog i arbejdsgrupper og kom med input til denne slags
arrangementer.
Nanna: Som Kristina siger og andre mødre, vi skal have flere arbejdsgrupper hvor man kan
være aktiv. Bestyrelsen har ingen begrænsninger til jer der er interesserede i den slags.
Kristina: Ja, men jeg skal jo snart føde så har ikke tid. Men måsk e senere, ville ønske vi
havde en privat samtale hvor vi kunne give inputs og spørge til arrangementer uden det skal
blive stort og officielt og mødes osv.
Britt: Vi kan også hjælpe jer med at bestille tolke til arrangementer i gerne vil, selvom vi
ikke er direkte inkluderet. Vi vil lave et spørgeskema i den nye bestyrelse hvor vi kan
vurdere hvad der skal ske fremover med ladylike.
Coilin forslår at vi forsætter mens de to (Britt og Cecilie) henter frokosten. (Vi er kun 13 i
lokalet nu)
Viktoria: Jeg vil gerne have et frirum her hvor jeg kan møde andre kvinder, møde nye
ansigter som jeg ikke har snakket med før, have nye emner at snakke om og koble af. Det er
det jeg vil med Ladylike.
Gopika: Jeg er ikke medlem af Absalon, derfor er det vigtigt for mig at være medlem af
Ladylike.
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Julie Meyer: Dele fælles interesser som f.eks. kaffebrygningen og have muligheden for at
ses som en gruppe, i stedet for privat og prøve noget nyt sammen.
Vi går videre til et nyt punkt, Julie Meyer har nemlig et nyt punkt til dagsordenen.
Julie Meyer: Jeg er i tvivl om at mit punkt skal tages op til medlemsmøde eller
generalforsamling, snart er det jo 5 års jubilæum. Vi har brug for fornyelse og en
opfriskning, vække folk. Jeg synes det er på tide at lave en konkurrence og lave et nyt logo,
da jeg synes det er et gammelt logo vi har.
Nanna: Du kan gå ind i Ladylikes medlemsgruppe og skrive et forslag, du behøver ikke at
vente til et medlemsmøde. Det er et stort arbejde, men bestyrelsen har jo en PR rolle så dit
forslag er bestemt relevant for os.
Christine supplerer Nanna. Vi har en jo hjemmeside, hvor Troels hjælper os med opstilling
og lignende, hvor vi kan spørge ham løbende om hjælp til ting med hjemmesiden når vi
trænger til fornyelse og tilføjelser bl.a. Så det er ikke et forfærdeligt stort arbej de.
Julie Meyer: Er det kun mig der godt kunne tænke mig et nyt logo?
De fleste er enige i at der skal et nyt logo.
Nu er der pause fra 12.19 til kvart over 1. Ca. 45 min pause
Vi mangler et par punkter her efter pausen.
Nu skal vi kåre årets frivillige i 2016
Cecilie fortæller at der var tvivl om 2 personer, ”vi har selv arbejdet med den person og
personen har taget alt arbejdet og er meget kreativ. Indtil videre har vi aldrig set det i
LadyLike.” Vi har valgt at give den til Stine Kongsted, ærgerligt at hun ikke er her.
Simon Bak og Andreas Kronlund repræsenterer DDU til forsamlingen. Simon føler at
LadyLike er meget engageret. DDU håber at Ladylike holder i flere år endnu, DDU vil også
sige tillykke til den nye bestyrelse og håber at vi ser hinanden til forskellige seminar.
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Andreas supplerer Simon ”Hvis I ønsker at DDU skal være der med nogle repræsentanter til
jeres arrangementer, så siger i bare til, så finder vi ud af det.”
Der er ikke flere tilføjelser, så nu gives ordet til Christine, Forkvinden.
Dejligt at generalforsamlingen forløb fint og vi ses næste år, men først tak til Coilin han
får Øl, påskeæg og chokolade. Også tak til referenterne, som får choklade og påskeæg.
Stemmetællerne får også et tak og får chokolade som tak for deres indsats.
Vi skal også sige farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer. ”Vi vil sige tak for en god tid, vi
kommer til at savne jer.” De får et gavekort til Magasin.
Der skal tages billede af alle deltagere til generalforsamlingen og forsamlingen hæves
dermed kl. 13.22

Coilin P. Boylan Jeritslev
Dirigent

