
Referat for stiftende generalforsamling 2012 

1. Formalia 

a.  Velkomsttale   

Der er 25 deltagere i generalforsamlingen ved start. (ved 12.30-tiden er der 26 

deltagere) 

Nana Marie Søltoft (NMS) begynder med at fortælle om praktiske ting vedrørende 

afviklingen af generalforsamlingen.  

Pernille Andersen byder forsamlingen velkommen, og hun er glad for at se så mange, 

hun fortæller også at Hanna C, som er med i netværksgruppen, desværre er syg., så 

hun ikke kommer i dag. Netværksgruppen har siden februar 2011 tænkt og forberedt 

sig til dagen i dag, fordi de synes, at der var et eller andet, der manglede, som kunne 

binde kvinderne her i Danmark sammen, og de blev inspireret af herreklubben 

Gentlemens Finest.  

 

De viser hver sin stil, så alle skulle føle sig velkommen lige meget hvilken slags kvinde 

man er. Klubben er for alle.  

 

Pernille fortæller, at alle de forslag til klubbens navn, de har fået af forskellige kvinder 

inden dagen, har været en inspiration til de 5 mulige klubnavne.  

 

 

b.  Valg af dirigent   

Netværksgruppen foreslår Janne Boye Niemelä (JBN). Alle stemmer for. JBN takker for 

at blive udvalgt til at styre generalforsamlingen, og hun er glad for at være vidne til en 

nyoprettet kvindeklub og ny rekord i antallet af ungdomsklubber.  

 

Hun bemærker, at man i dag ved den stiftende generalforsamling følger en dagsorden, 

som ikke fremgår af vedtægterne. Ved fremtidige generalforsamlinger skal man følge 

dagsordenen, som fremgår af vedtægterne. 



 

c.  Valg af referent   

Netværksgruppen foreslår Tina Boss Dideriksen og Klara Kjærgaard Danø som 

referenter. Alle stemmer for.  

 

d.  Valg af stemmetællere  

Dirigenten spørger hvem der har lyst til at være stemmetællere. Benjamin T og Anne A 

stiller op, og alle stemmer for.  

 

e.  Valg af bisidder 

Netværksgruppen foreslår Sofie Ahlburg. Alle stemmer for.  

 

 

2. Vision 

a.  Hvilken vision skal klubben have? 

Netværksgruppen fortæller om deres visioner for klubben, og dette er ikke til 

diskussion, men man er velkommen til at komme med spørgsmål.  

 

NMS fortæller, at visionen er et fundament vision, som de gerne vil have, at den 

kommende bestyrelse bygger videre på.  

 

Et medlem spørger, hvad fællesskabet og individuelle tilbud er. NMS svarer, at 

klubben er for alle, men der kan komme nogle aktiviteter, som ikke er i alles interesse, 

og på den måde er det individuelt.  

 

Et medlem spørger, om der er et bestemt sted, man kan samles. Pernille A svarer, at 

det som udgangspunkt er på Facebook, fordi alle er velkomne der, måske vil man med 

tiden finde et fysisk sted.  

 

 

3. Vedtægter 

a.  Vedtagelse af vedtægter 



Dirigenten fortæller, at man gennemgår alle punkter i vedtægterne, hvor man så 

diskuterer dem og stemmer om dem enkeltvis.  

 

Der er 5 forslag til klubbens navn:  

1. Lillastrømperne (Moderne udgave af rødstrømperne) 

2. Qvindeklubben (Enkelt og langsigtet, den er inspireret af bladet Q) 

3. Flicka (”Pige” på svensk, i stedet for på engelsk) 

4. Lady Like (Den har folk syntes bedst om af alle forslagene til afstemningen på 

Facebook) 

5. Valkyrie (Kvindelig krigs/magt guder fra Nordisk myter).  

 

Nana Marie Søltoft fortæller historien bag navnene til deltagerne i forsamlingen. 

Dirigenten giver deltagerne 5 minutter til at tænke over navnene og evt. komme med 

nye bud - før afstemning.  

 

Nye forslag fra deltagerne: 

6. Lovely Ladies (Forkortet LL. fordi vi er dejlige, og det er en sød modsætning til 

Gentlemen’s Finest) 

7. Q Ladies 

8. Q Females 

9. Freja (Gammelt nordisk navn og gud) 

10. Klub Q (Man kan godt lide bogstavet Q, som repræsenterer kvinderne derfor 

navnet) 

11. Q 

12. Queens 

 

Pernille fortæller, at hun har et tegn, som passer til de fleste navne. Medlemmerne 

giver deres meninger og holdninger til de forskellige navne til kende.  

Dirigenten spørger, om der er nogle, der er IMOD nogle af navnene, et medlem 

påpeger at navnet Lovely Ladies er navnet på en pornohandel.  

 



Dirigenten beder folk om at stemme på den, de bedst kan lide, så vi derefter vælger de 

tre navne, der har flest stemmer til den afgørende afstemning.  

 

25 deltagere har stemt. To blanke. De tre der fik fleste stemmer er følgende: 

1. Lady Like. 8 stemmer 

2. Valkyrie. 5 stemmer 

3. Q. 3 stemmer 

Magnus (ingen stemmeret) forklarer definitionen af Valkyrie. Q får flere til at tænke på 

Q fra James Bond. Flere argumenterer for og imod. Nogle foreslår logoets udseende 

(LL, stiletter). 

Man ønsker, at Valkyrie skal fjernes, da navnet får en ny betydning, end den man 

troede før afstemningen. Dirigenten spørger forsamlingen, om man ønsker at stemme 

om.  

Grønt: okay med at stemme om. Rødt: imod, man skal forsætte. 

Flertallet stemmer grønt, så man starter forfra, med flere nye navneforslag. 

13. Smarties 

14. Gladies 

15. Sign Ladies 

16. Everyone Girls 

17. Lady-ish. 

 

Navn nr. 5 Valkyrie ændres til Amazonas. 

 

Afstemning: 

Det nye navn er vigtig, så dirigenten beder forsamlingen om at tænke sig godt om, før 

man stemmer igen.  

Med alle disse nye forslag stemmer forsamlingen igen. De fem, der får flest stemmer, 

er følgende: 

1. Lady Like  

2. Q 

3. Lady-ish  

4. Amazonas. 



5. Q Ladies.  

 

Afgørende afstemning. Et navn vælges blandt de fem overstående. 

Tre af navnene fik uafgjort, så man skal stemme om, om disse tre. Til den næste 

afstemning, skal der stemmes om: 

1. Lady Like – 8 stemmere 

2. Amazonas – 5 stemmere 

3. Q Ladies – 7 stemmere 

 

Vindernavnet er: Lady Like med otte stemmer.  

 

§1. Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§2.  

Nogle medlemmer kan ikke lide ordet ”tegnsprogstalende”, så der diskuteres herom.  

Der stemmes om, der skal stå tegnsprogstalende eller tegnsprogsbruger, hele 

forsamlingen stemmer for tegnsprogstalende.  

§2 bliver vedtaget som det er - efter afstemning. 

 

§3.  

Der diskuteres om medlemsalder 18-40 og sætningen ”Gerne i hovedstaden” fordi der 

skal være plads til alle i klubben, ikke kun dem i hovedstaden. Dirigenten forklarer, at 

det er fordi DUF kræver at klubberne er lokale foreninger og ikke landsdækkende, 

derfor skriver man det sådan, så alle er velkomne, men fokus er i hovedstadsområdet.  

Så selvom det er en lokalforening og på den måde kan høre under DDU, kan 

aktivitetsinitiativer og medlemmer godt komme fra hele landet.   

Afstemning: Grøn = ”gerne i hovedstaden”, Rød: ”dog med fokus på hovedstaden”.  21 

stemmer rødt, så sætningen ændres.  

 

§3 stemmes med den nye sætning = flertal stemmer for, så §3 er vedtaget.  

 

§4. 



Der er ændringer i §4.1: indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse  

 

Der er ingen kommentarer hertil, alle stemmer for, så §4 er vedtaget.  

§5.  

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§6.  

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§7.  

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§8. 

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§9.  

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§10. 

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§11. 

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  

 

§12. 

Man stemmer om at tilføje ”ved en ordinær generalforsamling” efter den nuværende 

sætning. Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget. 

 

Paragraf § 12. bliver derefter vedtaget af alle deltagende.   

 

§13. 

Alle stemmer for forslaget, og det bliver vedtaget.  



 

 

Der er kommet en deltager til forsamlingen efter pausen, så der er nu 26 deltagere. 

4. Handlingsplan  

a.  Hvad vil vi lave næste år? 

Emilie fortæller om Lady Likes handlingsplan. Forslag i planen er julefrokoster og 

sommerfester, erotisk messe, workshops ved fx en sexolog, ”kvinde – udfordr dig selv” 

med mountainbike, gokarts mm., champagne-smagning, medlemsmøde, bykamp og 

konkurrencer. 

Folk er velkomne til at komme med forslag og ønsker efter denne generalforsamling. 

 

Dirigenten spørger forsamlingen, om der er nogle spørgsmål eller noget, men ingen 

har noget at sige, så man forsætter til næste punkt.  

 

5. Valg af tillidsposter 

a.  Forkvinde 

Netværksgruppen har diskuteret og udpeget Emilie A som forkvinde, og hun har sagt 

ja tak. Da ingen andre ønsker at stille op som forkvinde, stemmer alle i forsamlingen 

for at Emilie får forkvindeposten.  

Emilie siger et par ord om hende selv, og hvad hun gerne vil gøre for Lady Like.  

 

b.  Kasserer 

Coilin forklarer kassererens rolle.  

 

Forslåede kandidater: 

1. Viktoria S. forslået af Emilie,. Viktoria takker ja, og forsamlingen stemmer hende 

ind.  

 

c.  Bestyrelsesmedlem 

Netværksgruppen foreslår 

1. Klara Danø – Hun er også selv interesseret i at stille op. 

2. Astrid From – Hun er interesseret og siger ja tak.  



3. Charlotte Davidsen, som er forhindret i at komme giver Coilin fuldmagt til at stille 

hende op i bestyrelsen.  

 

Valg tale: 

 

Klara Danø:  

Hun takker netværksgruppen for at knokle og oprette klubben.  

Hun er 20 år. Hun vil gerne lytte til medlemmerne og fokusere på, hvad de ønsker. 

Hun fortæller lidt om hendes stærke sider, og hvad hun vil gøre for klubben.  

 

Astrid From: 

26 år og uddannet lærer. Hun fortæller, at hun synes, at der skal være balance i 

bestyrelsen mht. aldersfordelingen, og hun vil gerne lytte til medlemmernes ønsker og 

gøre, hvad hun kan for klubben. Hun har ikke nogen erfaring med bestyrelsesarbejde.  

 

 

 

 

Charlotte Davidsen: 

Hun stiller op, fordi hun altid har ønsket sig noget og ser gerne, at det bliver 

gennemført. Hun vil lytte til medlemmers ønsker. Hun er meget glad for, at en 

kvindeklub bliver oprettet, fordi det rammer hende som kvinde.  

 

Spørgsmål til kandidaterne, fra medlemmerne:  

Aktivitetsforslag, har de selv ideer eller er der et af forslagene, de vil fokusere på.  

Begge kandidater vil fokusere på medlemmernes interesser. Astrid vil også holde 

klubbens fødselsdag hvert år for at samle alle kvinder, uanset interesse.  

Vil de være suppleant, hvis de ikke bliver valgt som bestyrelsesmedlem, de svarer 

begge ja til det.  

 

Dirigenten fortæller om suppleantens rolle i bestyrelsen.  

 



Afstemning: 

Vinderen af bestyrelsesmedlemsposten bliver Astrid From med flest stemmer. 

 

Efter afstemningen om bestyrelsesmedlemsposten, er der kun 24 deltagere.   

 

d. Suppleant 

Man spørger om Klara er interesseret i at være suppleant. Hun takker ja. Charlotte vil 

også gerne være suppleant.  

Et medlem foreslår Sarah fordi hun repræsenterer den maskuline del af pigerne. 

Pernille foreslår Anne Andersen, fordi hun har både feminitet og maskulinitet i sig.  De 

takker begge ja.  

 

Kandidaterne er:  

1. Klara Danø 

2. Charlotte Davidsen 

3. Sarah Lind Nielsen 

4. Anne Andersen 

 

Eftersom Anne Andersen stiller op til posten, kan hun ikke være stemmetæller. 

Forsamlingen stemmer for at Nana Marie Søltoft overtager posten.  

 

Suppleanten bliver Sarah Lind Nielsen med flest stemmer.  

 

d.  Revisor 

Netværksgruppen har ingen forslag til hvem, der skal være revisor for Lady Like. 

Forsamlingen har heller ingen forslag til hvem, det skal være, så dirigenten beder 

forsamlingen om at stemme for at den nye bestyrelse får fuldmagt til at finde klubbens 

revisor.  

Alle stemmer for, så den nye bestyrelse får fuldmagt til at finde klubbens revisor. 

Dirigenten fortæller lidt om revisorens opgaver og rolle. 



 

 

6. Behandling af øvrige indkomne forslag 

a.  Fastsættelse af kontingent 

Netværksgruppen foreslår, at medlemskabet skal koste 100 kr. pr person om året. 

 

Dirigenten spørger om der er nogle, der har forslag til, hvor meget kontingentet skal 

være.  

Et medlem spørger, hvad kontingentet dækker, om de dækker alle vores aktiviteter, 

eller om det er DDU, der dækker dem. Pernille Andersen og Søren Winkel svarer på 

spørsgmålet med at klubben har et godt fundament med 9000 kr og salg af diverse 

ting under generalforsamlingen, og de kan søge om penge til aktiviteter hos forskellige 

fonde og puljer, så man skal ikke være bekymret.  

 

Alle stemmer for forslaget, så kontingentet bliver 100 kr. om året.  

 

 

7. Evt. 

Dirigenten spørger, om nogen har noget at sige.  

 

Et medlem spørger, hvordan man så kommer videre nu? Forkvinden orienterer om, at 

alle de praktiske ting skal på plads, og bestyrelsen skal i samarbejde med DDU komme 

godt i gang, og de vil give de kommende medlemmer informationer undervejs.  

 

Et medlem vil gerne rose netværksgruppen for deres flotte arbejde op til 

generalforsamlingen, så selvom Nana og Pernille trækker sig tilbage, vil de ikke blive 

glemt for deres gode arbejde.  

 

8. Formalia  

a.  Generalforsamling ophæves  

 

Dirigenten afslutter og ophæver forsamlingen.  



 

b.  Afslutnings- og takketale   

Netværksgruppen holder takketale for forsamlingen og byder velkommen til den nye 

bestyrelse. Tak til dirigenten med chokolade og vin. Tak til referenterne, bisidder, 

stemmetællerne, salg af sandwich og piccolo. De får chokolade. 


