Referat af LadyLikes generalforsamling
Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 – 14.53

A. Valg af dirigent
Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder.

B. Valg af referent(er)
Valget af referenter er Karoline Kjærskov og Jackeline Casas

C. Valg af to stemmetællere
Bianca Majgaard og Christina Hausgaard er stemmetællere.
22 medlemmer er til stede under generalforsamlingen.

D. Fremlæggelse af årsberetning
LadyLike fortæller at de har haft mere eller mindre succes på deres aktiviteter i 2014:
- 2x foredrag
- Den store bagedyst
- Generalforsamling + Lad os lege som børn
- 2 års fødselsdag
- The Color Run
- Sommerafslutning
- Pubcrawl
- Julefrokost
- Medlemsmøde + Julehygge
Nana Søltoft vil gerne vide om antallet af medlemmer er steget eller faldet. Britt Nøhr Pedersen, LadyLikes
kasserer, svarer, at antallet af medlemmer er vokset lidt. På nuværende tidspunkt har LadyLike 57
medlemmer i alt.
Nana spørger om samarbejdet med TETO har givet LadyLike indtægter i 2014. Britt svarer, at TETO har
givet ca. 350 kr. fra vores tolkebestillinger i 2014 til foreningen i 2015. LadyLike har bedt TETO at lave
en statistik over hvor meget LadyLikes medlemmer har brugt TETO, men det giver desværre ekstra arbejde
for dem.

E. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Indtægter:

kr. 36. 559, 50

Omkostninger

kr. -33. 018, 64

Total i alt:

kr. 3. 540, 86

Nordea Bank

kr. 17. 153, 41

Medlemmerne har ingen kommentar, spørgsmål eller noget tredje.

F. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag
1.

Bestyrelsen foreslår ved §8.1 foreningens sammensætning:

Nuværende:
Bestyrelsen består af en forkvinde, en kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Ændringsforslag:
Bestyrelsen består af en forkvinde, en næstforkvinde, en kasserer, to bestyrelsemedlemmer og en suppleant.
Nana Søltoft spørger om hvordan næstforkvinden skal vælges – må det gøres internt eller skal det kun gøres
under generalforsamlingen. Dirigenten svarede, at så længe der ingen regel herom i vedtægten er, må en
næstforkvinde godt vælges intern i bestyrelsen. Lige nu er der ingen regel, ergo næstforkvinde godt må
vælges intern.
Alle stemmer for forslaget, mens 1 stemmer imod. Vedtægtsændringsforslaget vedtages.

G. Behandling af indkomne forslag
1. Anni Villadsen foreslår ved § 3. Medlemskab
Nuværende:
3.1 Alle døve, hørehæmmede, cochlearimplanterede og tegnsprogstalende kvinder fra 18-40 år i Danmark
kan optages som fuldgyldige medlemmer
Ændringsforslag:
3.1 Alle døve, hørehæmmede, cochlearimplanterede og tegnsprogstalende kvinder fra 18-50 år i Danmark
kan optages som fuldgyldige medlemmer

Julie Hejndorf spørger om LadyLike har tænkt sig at samarbejde med Kvindeforeningen vedr. deres
medlemmer. Hun bekymrer sig for at der kan opstå ”Medlems-stjæleri”, idet begge klubber optager kvinder i
(næsten) samme aldersgruppe.
Sofie Ahlburg spørger bestyrelsen om hvad Absalon siger til ændringsforslaget vedr. medlemmernes alder.
Karoline Kjærskov siger at LadyLike måske burde have spurgt Absalon om det, idet bestyrelsen ikke har
spurgt. Men Sarah Lind, LadyLikes bestyrelsesmedlem, siger, at bestyrelsen har snakket med Absalon om
det, og de svarede, at det ikke er et problem, idet Absalon kun tager hensyn til om der er medlemmer under
30 år og ikke tager sig af LadyLikes medlemmer over 30 år. Lige nu har LadyLike en vedtægt, hvor der står
40 år, dvs. for Absalon vil det ikke gøre en forskel om der står 40 år eller 50 år i LadyLikes vedtægt)
Nana Søltoft mener at det ville være ærgerligt, hvis man skal udelukke et medlem på grund af
vedkommendes alder – Kvindeforeningen tilbyder ikke de samme ting som LadyLike gør.
Sofie er enig med Nana og spørger om kvinder over 40 år kan være støttemedlemmer i stedet for? Ligesom
DDU?
Marianne Egeborg Albøge bekymrer sig om Sofies forslag om støttemedlem – skal de så betale mere for
klubbens arrangementer?
Line Bisgaard spørger, om LadyLike kan finde ud af hvordan aldersgruppe er fordelt. Nana udtrykker igen,
at hun synes at det er ærgerlig at ‘ældre medlemmer’ skal udelukkes.
Marianne spørger, om LadyLike får tilskud fra DDU. Britt svarer at de får ingen tilskud fra dem. Marianne
foreslår at aldersgrænsen rykkes til midten: ’18 – 45 år i stedet for 18 – 40 år eller 18 – 50 år.
Julie Hejndorf mener at LadyLike tilhører de unge - En ungdomsforening for kvinder.
Michala Christensen synes at man bør at fastholde klubbens vision og mission.
Karoline siger, at 40-45 år gør ingen forskel. Vi følger med udviklingen.
Julie H. siger at hun vil afvise forslaget og foreslår, at forslaget om støttemedlemmer tages op til den næste
generalforsamling.
6 stemmer for ændringsforslaget. 11 afviser. Ændringsforslaget afvises.

PAUSE
Stadig 22 medlemmer til stede efter pausen.

2. Line Bisgaard foreslår ved § 9. Valg
Nuværende:

9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges forkvinde og ét bestyrelsesmedlem for en toårsperiode og ved
generalforsamlingen i lige år vælges kassereren og to bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode. 1
suppleant vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad
gangen.
Ændringsforslaget:
9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges forkvindens 1 års post på valg hvert år. Bestyrelsesmedlem for
en toårsperiode og ved generalforsamlingen i lige år vælges kassereren og to bestyrelsesmedlemmer for
toårsperiode. 1 suppleant vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for
et år ad gangen.
Nana bekymrer sig for at der kun er et blivende bestyrelsesmedlem, når resten skal udskiftes. Det er for
risikabelt ifølge hende.
Cecilie Finne foreslår at to bestyrelsesmedlemmer vælges ind i lige år.
Bianca Majgaard siger, at hvis forslaget blive vedtaget, vil det give følger for bestyrelsessammensætning fra
nu og af.
Alle er for. Ændringsforslaget vedtaget. Dog med en omformulering – se nedenstående
9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode og ved
generalforsamlingen i lige år vælges en kasserer og en bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode. En
forkvinde og en suppleant vælges for en etårsperiode ved hver generalforsamling. Valget finder sted på
generalforsamlingen for et år ad gangen.

H. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Bestyrelsen foreslår, at dem, som er under 30 og har mulighed for at være medlem af Absalon, hører under
kontingent under Absalon, som er i alt 400 kr. om året.
Dem, som er over 30 eller ikke har mulighed for at være medlem af Absalon, hører kontingent under
LadyLike, som er i alt 200 kr. om året.
Britt forklarer, at 400 kroner inkluderer medlemskab hos LadyLike, Absalon, 1866 + DDL. Nana spørger om
hvad det vil betyde for LadyLike at være en underafdeling af Absalon. Britt svarer at Absalon mangler
fremmøde og det kan LadyLike hjælpe med. Derudover kan Ladylike også låne Absalons lokaler, når de
mangler lokaler. I perioden september – december er der ingen kontingent for de venter på DDL’s nye
kontingentsystem til januar året efter.
Christina Hausgaard (intern viden fra Absalon) fortæller, at kommuner kan være langsomme om at give
betalingstilsagn, når man ansøger visitation til Absalon. Ansøgningsprocessen kan vare op til et par måneder.
Så snart ansøgningen af betalingstilsagnet er godkendt, så er man medlem af Absalon.

Sofie Ahlburg spørger om der er muligt for alle LadyLikes medlemmer at
være medlem i Absalon, når klubben har et begrænset antal af medlemmer.
Britt svarer, at der stadig er 30 ledige medlemspladser i Absalon. Men de vil
finde en løsning til den tid, hvis der ikke er mere plads.
Christina understreger at det er kun frivilligt om man vil være medlem af Absalon. Hvis man ikke ønsker at
være medlem hos Absalon, kan man godt kun betale 200 kr. i kontingent hos LadyLike, men til gengæld vil
man tilbydes færre medlemsfordele.
Britt siger, at det er en fordel hvis man er medlem af begge klubber. F.eks. får man mulighed for to tilskud.
Nana er enig, og mener, at det er en win-win situation – begge klubber får mere ud af det.
Line Bisgaard spørger hvornår LadyLike kan låne Absalons lokaler. Britt svarer at de kan låne dem fra i dag
af.
Marianne spørger om LadyLike dækker gæstebetalingen hos Absalon. Britt svarer ja LadyLike dækker for
LadyLikes medlemmer, som skal betale gæstebetalingen hvis de ikke er medlem hos Absalon.
Britt understreger, at det ikke betyder at LadyLike hele tiden samarbejder med Absalon. Sarah udtrykker sin
ærgrelse over at de skal diskutere det her, når de HAR snakket om det mange gange før.
Herra Fatima fortæller at hun snart fylder 30 år og vil gerne vide hvordan hun skal betale for kontingent.
Britt svarer at Herra skal gøre som hun plejer. Når medlemmer af Absalon fylder 30 år, bliver de ikke
længere medlem af klubben og skal blot 200 kr. hos LadyLike.
21 stemmer for - Bestyrelsens forslag angående fastsættelse af kontingent for medlemmer vedtaget.

I. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
Britt Nøhr, Sarah Lind og Christine Damgaard er ikke på genvalg (valg i lige år). De fortsætter.
Der skal vælges en forkvinde. Hvis der ikke dukker en kandidat op, er der to løsninger:
1. Fuldmagt til bestyrelsen – så de finder en.
2. Generalforsamlingen ophæves uden videre.
Rania Dalal spørger om bestyrelsen kan fortælle lidt om rollen som forkvinde.
Sarah fortæller, at forkvindens sørger for at indkalde bestyrelsen og udsende dagsorden til møder.

Forkvinden træffer den endelige beslutning. Bestyrelsesarbejdet består af at arrangere fester, samarbejde med
AU, tjekke mails og virkeliggøre idéer. Et bestyrelsesmedlem er tovholder til AU. Et godt sammenhold
betyder en god stemning.
Britt tilføjer at uanset hvilken post man har, så er alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ligeværdige og
deltager lige så meget i møder. Dog har suppleanterne ingen stemmeret.
Christina foreslår at et bestyrelsesmedlem kunne stille op som forkvinde, når de nuværende
bestyrelsesmedlemmer mere eller mindre har siddet i bestyrelsen i et år. Men der er ingen interesse for det
fra hele bestyrelsens side.
Et enkelt medlem foreslår at man kunne udpege medlemmer som kandidater til forkvinden. Men dirigenten
synes ikke godt om ideen.
Christine Damgaard stiller op.
Nana siger, at det er fedt at Christine stiller op, men hun mener at man skal have vilje samt være motiveret,
hvis man ønsker at have posten som forkvinden. Posten som formand er noget krævende. Hun sammenligner
situationen med EUDY, hvor et bestyrelsesmedlem følte sig presset og stillede op til formand, men
vedkommende var desværre ikke motiveret.
Bianca Majgaard gør opmærksom på at endnu en bestyrelsesplads står tom, idet Christine opgiver sin
bestyrelsespost og ”opgraderer” til forkvindeposten.
Nana foreslår at give fuldmagt til bestyrelsen om at finde en forkvinde, hvis Christine ikke føler sig særligt
motiveret.
Dirigenten foreslår 5 minutters tænkepause, så Christine kan tænke sig grundigt om, om hun gerne vil have
posten som forkvinde.
Efter 5 minutters tænkepause, svarer Christine, at hun har tænkt tingene igennem, og hun konkluderer, at hun
er motiveret. Hun bliver valgt som den nye forkvinde. Tillykke til Christine!
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode (valg i ulige år)
Camilla Buch, bestyrelsesmedlem, genopstiller. Efter et par minutter uden flere bestyrelseskandidater,
understreger Camilla at LadyLike ikke kan køre uden en bestyrelse.
Cecilie Finne stiller op.
Mie spørger ind hvor ofte de holder møder.

Britt svarer at de holder møder en gang om måneden – typisk på en dagligdag på Absalon. Absalons
personale laver aftensmad, eller det gør bestyrelsen selv. Der er møder før store arrangementer sammen med
AU, hvor de fordeler opgaver. Et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for en arbejdsgruppe, der arrangerer
forskellige aktiviteter.
Sarah supplerer at de brainstormer idéer for temaer til store obligatoriske fester. Britt tilføjer at der fordeles
ansvar efter alles ønsker. Sarah supplerer igen at de hjælper hinanden – bestyrelsesmedlemmerne må gerne
sige fra hvis vedkommende ikke har tid nok.
Camilla og Cecilie bliver valgt. Tillykke til Camilla og Cecilie.
En suppleant for et årsperiode
Mie vil gerne høre om suppleantens rolle.
Britt svarer at suppleanten har samme rolle som resten af bestyrelsen, men har bare ingen stemmeret. Det er
helt op til suppleanten selv om man kan give det helt 100% eller ej.
Bianca stiller op og bliver valgt. Tillykke til Bianca.

J. Valg af revisor og revisorsuppleant
Britt fortæller, at Charlotte Davidsen gerne vil fortsætte som revisor, med mindre andre stiller op. Dirigenten
vil gerne se en fuldmagt fra Charlotte og siger god for det efter at have set en SMS-besked til Britt.
Nana siger at det er op til bestyrelsen om de vil beholde hende som revisor og spørger om Charlotte er god til
at samarbejde. Britt svarer at de er glade for hende. Tillykke til Charlotte!

Revisorsuppleant:
Der bliver forklaret at revisorsuppleantens rolle er at overtage revisorens opgaver, hvis vedkommende er
forhindret.
Der besluttes at der gives fuldmagt til bestyrelsen til at finde en revisorsuppleant.

Nu nærmer generalforsamlingen sin afslutning, Coilin (dirigenten) takker for dirigentrollen og overlader ordet
til Sarah! Før Sarah ophæver generalforsamlingen, vil hun lige sige et par sidste ord.

Årets frivillig 2014/15
Sarah fortæller at der var tre kandidater til mulig Årets frivillig. Vinderen er en person, der har hjulpet meget til
foreningen og er meget engageret. Hun havde mange idéer og bestyrelsen håber at hun fortsat vil være frivillig
hos dem.
Tillykke til Emilie Mahler!

Andreas Kronlund, DDU-repræsentant til generalforsamlingen, takker for invitationen og ønsker den nye
bestyrelse og årets frivillig tillykke. Han siger også at LadyLike er mere end velkommen til at spørge ham om
ting, hvis de ønsker at vide noget. Til sidst gør han opmærksom på at han bærer lilla trøje på og ’råber’: I
SUPPORT LADYLIKE!
Dirigenten får et bifald og får chokolade som gave. Referenterne får også chokolade – fra Belgien!
Stemmetællerne får Toffifee!
Christine fortæller at sløjferne uddeles inden fællesfotograferingen klokken 16.
Eventuelt:
Michala spørger hvad LadyLike bruger TETO til udover tilskuddet? Kun som referenter?
Sarah fortæller at TETO var forhindret i at komme som referenter i dag og hvis de skulle komme, var det med
løn.
Britt fortæller at et bestyrelsesmøde varer som regel 1-2 timer og en fra TETO kommer og refererer frivilligt.
Line roser LadyLike stort! Hun er begejstret for at Ladylike blev Årets ungdomsforening for anden gang. Hun
håber at det fortsætter hen ad den vej.
Britt takker og siger at det ikke er kun på grund af bestyrelsen, men også på grund af medlemmerne at LadyLike
blev kåret som Årets ungdomsforening. Medlemmerne må gerne komme med idéer til hvad de 2000 kr. fra
DDU skal gå til.

Generalforsamlingen ophæves. Tak for denne gang.

