
 

  

 

Referat fra LadyLikes generalforsamling  

d. 15/04/18 på Absalon  

(21 valgstemmer) 

A. Valg af dirigent 

-Julie Faustrup  (Godkendt) 

B. Valg af referent 

- Emma Tietze (Godkendt) 

- Maria Gonzales (Godkendt) 

C. Valg af to stemmetællere 

- Mie (godkendt) 

-Line (Godkendt) 

D. Fremlæggelse af årsberetning 

8 bestyrelsesmøder i alt. 

Britt fortæller der har været 2 arbejdsgruppemøder med en arbejdsgruppe om TETOs 

foredrag i 2017, men arrangementet er blevet udsat til 2018. 

Julie MK fortæller at hun og Charlotte har været afsted til ungdomsforenings seminar med 

de andre ungdomsforeninger, hvor der blev holdt et oplæg af DUF som omhandler hvordan 

man er en god leder og hvilke frivillige typer der findes. Michael fra DDU holdte også et 

oplæg om persontyper, som både Julie og Charlotte fik meget ud af. 

Senere på året i Januar var både Julie M og Julie MK til ungdomsforenings mødet, der blev 

afholdt i Vejle. Her fik vi en god mulighed for at sparre sammen med de andre foreninger, 

udveksle tips og erfaringer. Til det møde blev det tydeligt at vi alle har nogle udfordringer, fx 

så mangler Tegnbølgen frivillige, Absalon har mistet medlemmer og vi hos LadyLike er ofte 



 

  

 

forhindrede i at gennemføre arrangementer pga mangel på lokaler. Sammen lavede vi 

kortfilmen der hedder ”vierDDU”, da vi alle sammen har brug for vores medlemmer for at 

kunne fortsætte. 

Vi prøver at være mere aktiv på de sociale medier, med flere videoer og informationer på fx 

Facebook og Instagram. 

Charlotte: Ladylike har haft mobilepay, men ikke brugt så længe. Men nu har de sin egen 

mobilepay som kan bruges til fest evt. og gerne vil bruges fremover. 

Julie M: Vi har nu i alt 57 medlemmer, og gerne vil gøre noget nyt fx lave nyt hjemmeside. Vi 

vil gerne forny os selv og dette tror vi kan gøres ved at få et nyt logo. Nu har LadyLike haft 5 

års fødselsdag, så det er tid til forny det. Samtidigt er hjemmesiden blevet så gammel, at der 

ikke rigtigt er nogen der bruger den, så vi vil gerne have den optimeret og forbedret, så den 

passer til vores behov. Vores medlemmer må gerne komme med ideer. 

Stabil antal af medlemmer. 

57 medlemmer i 2017. 

Britt viser diagram af medlemmer fra 2012 til 2018. 

Charlotte: Fortæller om alle disse arrangementer. 

Hvad der laves og hvordan der er gået. 

Debataften: Stor debat, men spændende! 

Generalforsamling: Dog få medlemmer og gokart bagefter, god aften. 

Ølsmagning: En der guider om smag, hvordan man produceres øl. Fed oplevelse. 

5 års jubilæum: Stor god fest i Amager. Succes. 

Copenhagen Women Race: Løber sammen, hyggede sammen bagefter. Godt vejr. 

Mystery room: Fortæller hvordan det foregik. Udfordrende. Spændende. Psykisk test. God 

dag. 

Britt: Fortæller om foredrag af Ole Faustrups rejser i samarbejde med Absalon. 

Meget spændende fordi der er anderledes i dag end for mange år siden, i forhold til sociale 

medier. 



 

  

 

Julie M: Ekstraordinær generalforsamling med aftensmad og bowling. Hyggeligt aften med 

god underholdning. 

Charlotte: X Jump, rigtig sjovt. Hoppe, dodgeball bold, osv. 

Britt: Croquis tegning. Fortæller hvad det er, man tegner en nøgen mand. Rigtig sjovt og 

noget nyt. 

Julie Mk: Vil gerne lave flere arrangementer med andre ungdomsklubber. Evt. få flere 

medlemmer. 

I alt 13 arrangementer i 2017. 

Julie M: Der har været brok over at de aflyste førhen, men det har de ikke gjort i 2017. De 

har kun udsat et arrangement. 

Britt: Kun 8 deltager men gennemføre alligevel, uanset hvad antal der kommer. De aflyser 

ikke arrangementer. 

21 godkendte årsberetning. 

Julie F: Evt. forslag om en lille pause inden bestyrelse valg. 

 

E. Fremlæggelse af foreningens regnskab 

Britt fortæller om at indtægten for 2016 

  

Indtægt 

2017 

44.405,28 

2016 

32.914,15 

Omkostning -46,870,36 -42.721,71 

I alt 2.465,08 9.807,56 



 

  

 

Nordea Bank (31.12)   18.405,95 

  

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

De samlede indtægter for 2017 ligger på 44.405,28 kr. og indeholder kontingenter, 

deltagelsesgebyrer og tilskud. 

 

De samlede udgifter for 2017 ligger på -46.870,36 kr. og indeholder udgifter i forbindelse 

med forskellige arrangementer, forskellige møder og diverse administrative udgifter. 

Altså Ladylike har for hele 2017 haft et underskud på -2.465,08 kr. Ladylikes egenkapital 

ligger derfor, ved udgangen af 2017 (31.12 2017), på 18.405,95 kr. 

 

Når vi ser på arrangementerne for 2017, kan vi se de forskellige indtægter og udgifter i 

forbindelse med dette. Det kan ses at vi forbruger mere, end vi tjener ind, hvilket skyldes at 

vi giver tilskud til vores medlemmer. I tråd med dette, kan det nævnes, at det heller ikke er 

formålet at Ladylikes egenkapital skal vokse. Så generelt kan de konkluderes at regnskabet 

for 2017 ser fornuftigt ud. 

  

  

  

Indtægt vedr. arrangementer 

2017 

21.605,28 

2016 

11.051,15 

  

Omkostninger vedr. 

arrangementer 

  

-20.589,18 

  

-21.663,00 

  

Caroline S: Spørger om hvorfor der er minus 2500kr 

Britt: Vil gerne gå lidt i underskud stedet for at gå meget ned, og prøver at spare så meget 

som muligt, så der er mere penge til andet. 



 

  

 

Christina: Der er 57 medlemmer men der står 10.500kr i kontingent. Hvordan? 

Britt: Fordi i 2016 har de penge som skal bruges i 2017. Folk betalte kontingent hurtigt, så 

det kom ind i regnskabet, hvilket ikke var forventet, men er positivt fordi medlemmerne 

betaler til tiden. 

21 stemmer. Godkendt. 

F. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag 

Nogen forslag? 

Ingen. 

G. Behandling af indkomne forslag 

Forslag: Beholde det samme kontingent på 200 kr. 

Godkendt. 

Pause til 13.15. 

 

H. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 

Britt fortæller om kontingentfastsættelsen. 

Fremsætter forslag om at fortsætte med samme kontingent på 200 kr 

Ingen kommentarer til dette. 

Forslaget bliver gennemført med alle 21 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 ikke 

genvalg. 

-To bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode (valg i ulige år) – Karoline Kjærskov og Julie 

Meyer Kirkegaard. De er ikke på valg i år. 

-Et bestyrelsesmedlem for en toårsperiode (valg i lige år) Charlotte M. Davidsen er på valg i 

år, men ønsker ikke genvalg. 

-En kasserer for en toårsperiode (valg i lige år) Britt Nøhr. Ønsker ikke genvalg. 

-En suppleant for et årsperiode – Julie Morville, ønsker at stille op som forkvinde i stedet for. 

Der skal vælges en forkvinde, et bestyrelsesmedlem, en kasserer og en suppleant. 

Julie Morville stiller op som forkvinde. 21 for og ingen modkandidat. 

Michala Christensen er interesseret i at stille op som bestyrelsesmedlem. Julie MK 

fortæller om hvordan Michala gerne vil stille op i bestyrelsen. Hun vil gerne lave 

arrangementer som rammer alle målgrupper, og også finde andre løsninger. Michala bliver 

stemt ind med 21 stemmer som bestyrelsesmedlem og har en toårig post. Lige år. 

Britt: 

Fortæller for at bestyrelsen ikke skal bryde sammen ved at alle stopper, er der en forkvinde 

på en etårig post, tre bestyrelsesmedlemmer (2 af dem er på lige år og den anden er på 

ulige) , og en kasserer på lige år og en suppleant for en etårig periode.  Kasserer – ansvars 

er økonomi årsregnskab, netbank, statusopdatering, indtægter og udgifter. 

Britt: Min metode er at gøre det så simpelt som muligt, og jeg vil gerne hjælpe. Mindre 

opgaver. DDL har overtaget kontingent. Britt vil dele opgaven med den nye kasserer. 

Caroline Seiler stiller op som kasserer i ulige år. 

Alle stemmer for. 21 stemmer for. 

Britt: 

Er glad for at der er en der stiller op som kasserer, så overgangen er lettere. 



 

  

 

Ida Eisensøe vil gerne stille op som suppleant i bestyrelsen. Nye udfordringer og vil gerne 

udvikle sig. 

Alle stemte for. 21 stemmer for. 

Den nye bestyrelse består dermed af 

- Julie Morville, som forkvinde. 

- Caroline, som kasserer 

- Karoline Kjærskov, som bestyrelsesmedlem 

- Julie Meyer, som bestyrelsesmedlem 

- Michala, som bestyrelsesmedlem 

- Ida som suppleant 

J. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Line Bisgaard vil gerne være revisor, og alle stemmer for. 21 stemmer. (Godkendt) 

Britt bliver revisorsuppleant, og har 21 stemmer for. 

K. Eventuelt 

  

 


