
Referat af LadyLikes generalforsamling
Lørdag den 22. marts 2014 kl. 12-15.10

Valg af dirigent

Valg af dirigent blev Coilin Jeritslev. Han ønsker at have en bisidder. Det bliver Julie Faustrup.

Valg af referent

Valg af referent blev Anne Roslyng.

Valg af to stemmetællere

Valg af stemmetællere blev Bianca Majgaard og Astrid From.

22 (før frokost) stemmeberettige medlemmer til stede.
29 (efter frokost) stemmeberettige medlemmer til stede.
30 stemmeberettige medlemmer til stede til sidst.

Fremlæggelse af årsberetning

Foreningen arrangerede klubkonference, diverse konkurrencer og foredrager. Nogle arrangementer 
var stor succes og andre måtte aflyses pga. få tilmeldinger. Og nogle af arrangementer var sammen 
med andre døve foreninger. 

Der har været problemer med at medlemmer tilmeldte sig til et arrangement og ikke dukke op. 
Foreningen tabte penge på dem, så fremover må de selv betale det fulde beløb for deres del af 
aktivitet når de har tilmeldt sig og ikke dukke op. 

Foreningen har fået en ny hjemmeside, og takker DDU for penge-støtte. 

Tegnsprog-tolkning.dk som sponsor (penge og arrangementer) fra 1. december 2013 til 31. 
november 2014. 

Foreningen har fået 7 nye medlemmer og ingen forlader foreningen siden sidst generalforsamling. 

Fremlæggelses af foreningens regnskab

Bemærk at regnskabet er for perioden mellem sidste og denne generalforsamling. Og det burde 
være for regnskabsår, dvs. 2013, ifølge vedtægten.

Regnskabet er vedlagt. I starten var der underskud i foreningens kasse, og nu er der overskud, pga. 
tilskud fra DDU og sponsoren.

Den nye hjemmeside er betalt. 



Astrid From synes at mange arrangementer giver underskude, og at de burde være i balance. 
Bestyrelsen svarer, at det er kontingent og sponsor der dækker det tabte. Astrid ønsker at f.eks. 
foredrager (billige aktiviteter) skal være i balance, og at der er større tilskud til dyre aktiviteter.

Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring ved §7.6. valg:

Tilføje ”til vedtægtsændring”:

7.6. Generalforsamlingen indkaldes på mindst to af følgende 
fremgangsmåder; indkaldelse på foreningens hjemmeside, opslag eller ved 
særskilt henvendelse til de enkelte medlemmer med mindst fire ugers varsel. 
I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag til vedtægtsændring 
kan ske indtil en uge før generalforsamlingen.

22 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 stemmer blank. Vedtægtsændringen godkendes. 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring ved §9. valg:

Nuværende: 9.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges forkvinden 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.

Ændringsforslag: 9.1 Ved generalforsamling vælges forkvinden, tre bestyrelsesmedlemmer, 
kasserer og suppleant hvert år. Der kan ske genvalg. Valget finder sted på 
generalforsamlingen for et år ad gangen.
9.2. Foreningens bestyrelsesmedlemmer kan ikke være 
bestyrelsesmedlemmer i andre danske ungdomsklubber for døve samt 
Danske Døves Ungdomsforbund.

Vdr. §9.1: Medlemmerne frygter at alle stopper på en gang, og at bestyrelsen mister stabilitet. 

6 stemmer for, det betyder at vedtægtsændringen afvises.

Vdr. §9.2: Bestyrelse: det er for at undgå interessekonflikt. 
Medlemmerne: vi risikere at begrænse ressource til kun en klub, og at vi ikke kan finde folk. Det 
bør være op til folk om de har ressource og tid til en eller flere bestyrelsesposter. DDU ønsker ikke 
at DDU bestyrelsesmedlem også er bestyrelsesmedlem i en klub under DDU. 

Medlemmerne ønsker en anden formulering af §9.2:

9.2 Det ses helst ikke at foreningens bestyrelses medlemmer også er 
bestyrelsesmedlemmer i andre danske ungdomsklubber for døve samt 
Danske Døves Ungdomsforbund.

Bestyrelsens forslag af §9.2: 6 stemmer for.
Medlemmernes forslag af §9.2: 14 stemmer for.



At afvise §9.2: 2 stemmer for.

Medlemmernes formulering af §9.2 vedtages. 

Behandling af indkomne forslag

1. Et medlem har forslået at bestyrelsen fremover bestemmer kontingentet.

Så skal vedtægt §3.2 ændres til:
§3.2 Medlemmer betaler et fast kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. 
Og fjerne punkt ”H. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne” fra §7.2 i vedtægt. 

Marianne Albøge mener at det bør være bestyrelsen der fastlægge kontingent for en kort periode for 
at skabe egenkapital. Det er jo bestyrelsen der har overblik over foreningens økonomi.

1 stemmer for, 21 stemmer imod. Vedtægtsændringen afvises.

Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

1. Bestyrelsen foreslår det samme kontingent på 150 kr.

For at få flere nye medlemmer, vi har overskud og sponsor. Dermed er der ikke et behov for 
højere kontingent.

2. Et medlem har foreslået at kontingent stiger til 250 kr. eller 300 kr.

Så bestyrelsen kan arrangere noget bedre med større frihed og bedre kvalitet. Enkelte 
medlemmer ønsker at betale kontingent 2 gange om året.

150 kr. om året: 6 stemmer for.
200 kr. om året: 15 stemmer for.
250 kr. om året: 1 stemmer for.
300 kr. om året: 4 stemmer for.
Blank: 3.

Kontingent er vedtaget til at være 200 kr. om året.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens 
bestyrelse

Valg af:

En forkvinde (valg i ulige år). Da Line Bisgaard stopper et år før tid, vil den nye forkvindes 
periode være gældende frem til 2015 (en etårs periode). 

Nanna Jessen Venøbo stiller op til forkvinde, og blev valgt.

En kasserer for en toårsperiode (valg i lige år): Britt Nøhr vil stille op til en ny periode.



Britt Nøhr genopstiller og blev valgt.

To bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode (i lige år):  Michelle Barløse ønsker ikke at fortsætte 
i en ny periode. Sarah Lind har planlagt i den første omgang at stoppe, men ender alligevel med at 
ønske at genopstille. 

Christine Damsgaard, Julie Kirkegaard og Sarah Lind stiller op. 

Sarah og Christine blev valgt. 

En suppleant for en etårsperiode.

Marianne Albøge og Camilla Buch stiller op.

Camilla blev valgt. 

Valg af revisor og revisorsuppleant

Charlotte Davidsen blev valgt som revisor.  

Bestyrelsen har fuldmagt til at finde en revisorsuppleant.

Evt.

- Medlemmerne ønsker en klar ramme for at medlemmer kan arrangere noget på foreningens 
vegne.

- DDU takker for det gode samarbejde, og takker de gamle og nye bestyrelse.

Bestyrelsen takker for den gode orden til forsamlingen.
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