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18 stemmeberettigede. 

 
Forkvinden Julie Morville byder velkommen til generalforsamlingen på Zoom. Hun forklarer 
at afstemningen til den nye bestyrelse og vedtægtsændringer sker via online. Kun 
medlemmerne kan stemme og ikke-medlemmer er velkomne til at kigge med. 
Alle har mulighed for at skrive noget på chatten eller sige noget på webcam. Hvis man har 
spørgsmål, bruger man funktionen “Q&A”. 
Alle fra bestyrelsen sidder i DDLs mødelokale. 
 
Stemme metode: Der kommer polls og man kan stemme “ja” og “nej”. 

 
A. Valg af dirigent  

 
Bestyrelsen foreslår Olivia Egeberg som dirigent. 
 
Poll: Afstemning om godkendelse af stemmetællere. 
 
Forslaget er vedtaget ved flertal. 
 
Julie giver ordet til Olivia og Olivia takker for valget som dirigent. 

 
B. Valg af referenter  

 
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Josefine Steenberg og Line Bisgaard som referenter. 
 
Forslaget er vedtaget ved flertal (afstemning online). 
 
Dirigent: Generalforsamlingen er indkaldt lovligt. Generalforsamlingen blev udsat sidste 
gang pga. corona men generalforsamlingen denne gang er lovligt indkaldt. 
Generalforsamlingen kan derfor gennemføres. 

 
C. Valg af to stemmetællere  

 
Bestyrelsen foreslår at de to stemmetællere skal findes fra bestyrelsen eller dirigenten.  
 
Dirigenten: Hvis medlemmerne føler sig usikre og gerne vil have en neutral person henover, 
kan jeg også være med som stemmetæller. 
 
Ingen kommentar fra Zoom, så der skal godkendes at to fra bestyrelsen er stemmetællere. 
 
Poll: Afstemning om godkendelse af stemmetællere. Godkendt. 
 

D. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning 
 
➔ Bestyrelsen 

Caroline: Bestyrelsen har haft mange bestyrelsesmøder og skiftevis afholder 
møderne hos bestyrelsesmedlemmer. Karoline stopper i bestyrelsen og Caroline 
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overtager hendes post fra suppleant til bestyrelsesmedlem.  
Samt har de lavet arrangementer og opfyldt medlemmers ønsker. 
 
Ida: Medlemsmødet går ud på at medlemmer kan mødes og give ris og ros. 
Medlemmerne ville have at Ladylike var mere i god tid med at melde ud om 
arrangementerne. Der ønskes også par store og flere små arrangementer om året.  
Medlemmer vil også gerne selv arrangere diverse arrangementer. 
 

➔ Medlemmer 
Julie: Aldersfordelingen over medlemmerne er 51,9% dvs. 33 medlemmer er over 30 
år. 49,1 % dvs. omkring 30 medlemmer er under 30. 
 
*Der vises søjlediagram over medlemstal i år 2017-2019* 
Julie: Det ser fantastisk ud. I 2017 er der 55 medlemmer, 2018 lidt over 60 og 2019 
er der steget med 7 medlemmer fra 2018 
. 

➔ Årshjul – antal af fremmødte per arrangement 
10 - 15 medlemmer fremmøder i gennemsnitet til Ladylikes arrangementer.  
 
Bestyrelsens formål er at have et arrangement om måned. Og i alt har bestyrelsen 
lavet 13 arrangementer. 2 er aflyst grundet ingen eller for få tilmeldinger. 
Sidst og ikke mindst har Ladylike for anden gang vundet pokalen som årets forening 
af DDU. 

➔ 25. januar - BIPBIP bar - (Aflyst) pga.  ingen tilmeldinger 
➔ 23. februar  - Creative space 20 deltagere 
➔ 23. marts  - GEFO og udflugt til airtrix. 14 deltagere 
➔ 4. maj - Afterparty Death or Rebirth? 66 deltagere 
➔ 18. maj  - LadyLikes 7 års fødselsdag 14 deltagere 
➔ 15.  juni  - Mystery Makers, den skjulte krig. 11 deltagere 
➔ 7.  september - GoMonkey - Udsat 
➔ 8.  september - Ecco walk. 12 deltagere  
➔ 2.  oktober - Foredrag med kognitiv kostvejleder Katrine Gisiger. (Handicappuljen) 45 

deltagere  
➔ 26.  oktober - Medlemsmøde på SULT.  10 deltager 
➔ 11.  november - “Emilo - the danish boy” foredrag (I samarbejde med 1866 og 

Tegnbuen). 56 deltagere  
➔ 21.  november - Gysernight (Tur i bio). 9 deltagere  
➔ 14.  december - Jule-disco! 8 deltagere 

 
14+4 stemmeberettigelse - og der skal godkendes foreningens årsberetning.  
 
18 stemmer ja - 14 har stemt på Zoom, 4 på stedet. GODKENDT! 
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E. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

 
Der gives tid til medlemmer som kan læse regnskab fra Powerpoint. 

 
Dirigenten giver ordet til kasserer Mai Hermansen. 
Mai: Det er min første fremlæggelse vedr. regnskabet, så jeg håber det kommer til at gå.  
(Regnskabet for 2018 og 2019 vises, udgifter og indtægter). i 2019 indtjente LadyLike 
52.163,68 kr. og udgiften var på 7.391,20 kr.  
Sidste år indkøbte LadyLike iZettle, så foreningen kunne modtage penge via Dankort ved 
salg. Derfor er gebyret lidt højere i 2019 i forhold til 2018, da vi har iZettle. I 2019 har vi 
overskud på 7391,20 kr. efter alle udgifter og indtægter.  
 
Spørgsmål fra et medlem, Tina Boss: hvorfor har vi ikke investeret flere penge til vores 
hjemmeside.  
Forkvinden Julie svarer:Vi betaler stadig for domænet, men vi har valgt at udsætte projektet 
hjemmesiden til den nye bestyrelse. Vi skal fortsat arbejde på hjemmesiden, da den ikke helt 
fungerer. 
 
Spørgsmål fra et medlem, Christina Hausgaard: hvad er vores egenkapital i 2019 
Kasserer Mai svarer: Pr. 31/12-19 har vi egenkapital på 31.921,93 kr. Beløbet er større end i 
2018. 
 
Spørgsmål fra et ikke-medlem, Victor (efternavn?): Hvordan ser regnskabet for 2017 ud? 
Forkvinden Julie svarer: Vi viser kun regnskabet for 2018 og 2019. 

 
(Problemer med online forbindelsen - der opstår lidt ventetid).  
 
Spørgsmål fra et medlem, Ayse Dogru: Hvorfor er forkvindens transport til København ikke 
med i regnskabet? 
Forkvinden Julie svarer: flytningen skete i 2020, så det vil komme i 2020-regnskabet. 
 
Forkvinden Julie:  
Der er ros fra et medlem til bestyrelsen at der ikke er blevet brugt mange penge til 
bestyrelsesmøder, men bestyrelsen kunne godt bruge lidt flere da det er frivilligt og 
bestyrelsen fortjener det.. 

 
Spørgsmål fra et medlem, Karoline Kjærskov: Hvad skal bestyrelsen bruge de overskydende 
penge til? 
Forkvinden Julie svarer: Vi har fået 4500 kr. for året ungdomsforening og derfor har 
bestyrelsen mere i egenkapital. Pengene skal bruges til en stor fest og primært til 
medlemmerne. 
 
Kommentar fra et medlem, Ayse Dogru: I har lavet et flot budget. 

 
Kasserer Mai: Ingen spørgsmål fra medlemmerne? 

 
Dirigent Olivia: kommentarer eller spørgsmål fra medlemmerne? 
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21 stemmeberettigede nu online. 
 
Poll: Godkendelse af årsregnskabet 

 
Godkendelsen 100 % og regnskabet er godkendt. 

 
En bemærkning fra et medlem, Marieline Øbro: Jeg kan ikke se hvor mange der stemmer.  
Forkvinden Julie svarer: Ja, det går lidt hurtigt. 

 
F. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen har et indkomne forslag og ingen indkomne forslag fra medlemmer:  
 
Bestyrelsen foreslår: 
"3.4 Således at medlemmet blev medlem inden dens 40 års fødselsdag vil det være 
muligt for vedkommende at blive medlem, indtil at vedkommende selv melder sig ud. 
Efter en udmelding, vil det ikke være muligt at blive medlem igen på senere 
tidspunkt."’ 
Olivia: Grammatikken kan vi tjekke bagefter, men nogle spørgsmål ifm. forslaget.  
 
Herra Fatima (medlem): Jeg skal lige forstå forslaget, gentag gerne. 
 
Dirigenten gentager og forklarer tydeligt, hvad forslaget går ud på. Og der er ingen 
flere spørgsmål. 

 
21 stemmer ja. Godkendt. 
 

Referenter bemærker og spørger om det er lovligt at ændre vedtægten efter 
generalforsamling?  
Olivia: Bestyrelsen siger at de har taget kontakt til DDU og DDL om 
vedtægtsforslaget og begge har svaret, at alt er godt.  
 
Dirigent: Vi stemmer om at vi overlader fuldmagten til bestyrelsen. Medlemmerne 
skal raise hånd på Zoom og i rummet, så siger medlemmerne JA til at give 
fuldmagten til den nye bestyrelse, at de kan ændre grammatikken på den nye 
vedtægt 3.4. 

 
22 stemmer ja. Fuldmagten gives til den nye bestyrelse som kan ændre vedtægten. 
 
Fra nu af er der 22 stemmeberettigede. 
 

G. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 
 

Julie: Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 200 kr. De synes ikke at det 
skal stige. 
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Dirigent: Kan alle raise hand som har stemmeret.  
Resultat: 22 personer har stemmeret. 
 
21 stemmer ja og en blank stemmer blank. GODKENDT! 
 

PAUSE - kl. 19:40. Vi starter igen kl. 19:45. 
 
 Dirigent: Vi fortsætter generalforsamlingen. 

 
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse  

 
Dirigent: Nu skal vi til at valg af bestyrelsen. Det er et spændende år fordi der skal 
findes en hel ny bestyrelse. Jeg overlader til bestyrelsen hvorfor der netop skal findes 
en hel ny bestyrelse. 
 
Ida: Julie ønsker ikke at fortsætte, Ida (jeg) fratræder hendes post for at stille op som 
forkvinde, Michala ønsker genvalg, Caroline ønsker ikke genvalg og Mai ønsker 
genvalg. Samt stopper Karoline hendes 2 års post i utide.  
 
Rikke Mygind (medlem): Jeg er kommet lidt senere. Må jeg stemme?  
Ida: Selvfølgelig har du mulighed for det. 
 
Dvs. i alt 26 stemmeberettigede nu. 
 
Dirigent: Nogen spørgsmål eller tanker. Da der nu skal gøres valgkamp og der skal 
ikke afbrydes undervejs. Der skal findes 6 nye kandidater til bestyrelsen. 
 
Ledige poster: 

● Forkvinde (1 års post) 
● Bestyrelsesmedlem (2 års post) 
● Bestyrelsesmedlem (1 års post) 
● Bestyrelsesmedlem (1 års post) 
● Kasserer (2 års post) 
● Suppleant ( 1 års post) 

 
Der vises videoer som er lavet på forhånd for hver en post. 
 
Formand kandidater: 
- Ida Eisensøe: Siddet i bestyrelsen i 2 år og jeg er ikke færdig med Ladylike. Mit mål 
er at lave arrangementer og jeg ved godt at der er en anderledes tid foruden og jeg 
vil som forkvinde passe på Ladylike. Jeg er klar til nytænkende med den nye 
bestyrelse og I, som medlemmer skal føle at bestyrelsen er her. 
 
- Dirigent: Jeg kom lige i tanke om, at jeg også skal spørge jer, medlemmerne om 
nogen vil stille op som forkvinde. 
Der er ingen modkandidater og spørgsmål til Ida. 
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23 stemmeberettigelse.  
 

Poll: Afstemning af forkvinden - 22 stemmer ja og 1 stemmer nej.  
 
(Tilføjelse efter generalforsamlingen og referatets skrivelse: Bestyrelsen mener at et ikke-
medlem har stemt nej online, så der reelt var 22 ja-stemmer og 0 nej-stemmer.) 
 
Ida Eisensøe er nu Ladylikes nye forkvinde for 20/21. Tillykke. 
 

Bestyrelsesmedlemmer kandidater: 
Christina Bihl, Michala Christensen og Line Bisgaard. 
Michala og Line foretrækker 1 års posten. 
 
Dirigent: Er der nogen andre der vil stille op som Ladylike’s bestyrelsesmedlem. 
Ingen modkandidater. 
 
Christina Bihl: Stiller op fordi jeg har siddet i DDU’s bestyrelse og Døvania og jeg har 
altid synes godt om bestyrelsesarbejde. Jeg elsker også at være med til Ladylikes 
arrangementer. Jeg er klar til at bidrage til Ladylike. 
 
Poll: Afstemning af Christina som bestyrelsesmedlem 2-års posten. 
 

22 stemmer ja og 1 stemmer nej.  
 
(Tilføjelse efter generalforsamlingen og referatets skrivelse: Bestyrelsen mener at et ikke-
medlem har stemt nej online, så der reelt var 22 ja-stemmer og 0 nej-stemmer.) 
 
Tillykke til Christina! 
 
 Der fortsætter til valg af et års posten:  

Michala: Jeg stiller op fordi da Ladylike blev oprettet var jeg der. Det var mig som 
opfandt tegnnavnet. Jeg har været i bestyrelsen 2 gange før og nu vil jeg gerne blive, 
da det er et godt sammenhold i bestyrelsen og jeg ser altid frem til møderne. Og jeg 
kan bidrage forever.  
 
Dirigent: Jeg skal lige være sikker på at alle medlemmer er stadig med her.  
19 i Zoom og 4 i rummet i mødelokalet. I alt 23 stemmeberettigelse. 
 
Poll: Afstemning af Michala som bestyrelsesmedlem i et år. 
 

23 stemmer ja, 0 stemmer nej. 
 

Tillykke til Michala! 
 
 Videre til endnu et års post:  
 
 Line: Jeg vil arbejde mere med LLs hjemmeside; skal vi have en ny eller beholde den 
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 nuværende? Derudover har jeg savnet bestyrelsesarbejdet og LL. Jeg har siddet i 
 bestyrelsen for nogle år siden. 
 
 Dirigent: Nogen spørgsmål? Ellers så skal vi fortsætte og stemme Line ind i posten. 
 

Poll: Afstemning af Line til etårigt bestyrelsespost. 
 

23 stemmer ja, 0 stemmer nej. 
 
Tillykke til Line! 
 
 

Dirigent: Der skal findes en kasserer. Og der er en kandidat.  
 
Mai Cecilie Hermansen: Jeg blev valgt ind som kasserer og jeg er ikke færdig med at 
passe på Ladylikes regnskab. 
 
Tilføjelse efter generalforsamlingen og referatets skrivelse: 
Mai: Jeg blev valgt ind som kasserer fra oktober sidst år, og det var en meget kort tid. 
Jeg føler ikke, at jeg er inde i “regnskabsvarmen” endnu, og derfor vil jeg gerne 
fortsætte som kasserer. 
 
Dirigent: Kort og enkel video. Og lad os stemme.  
 
Poll: Afstemning af Mai som kasserer posten 
 

23 stemmer ja. Tillykke til Mai. 
 
 Olivia: Videre til suppleant posten. Der er en kandidat.  
 

Esther Vinas Oliver: 25 år, fra Spanien og er flyttet til Danmark. Jeg har erfaringer og 
ting som jeg har fra Spanien og er klar til at tænke nyt med den nye bestyrelse. 

 
 Olivia: 19 stemmer i Zoom og 4 i rummet. (Hun forklarer igen hvad Esther sagde) 
 
Afstemning af suppleant posten: Opstået en situation, hvor der er flere stemmer via Polls på 
Zoom.  
 
Olivia: Please, raise hånd hvis I er medlemmer. Der er i alt 19 i Zoom og 4 i rummet.  
I alt 23 stemmeberettigelse. 
 
23 stemmer ja, og 0 stemmer nej. 
 
Tillykke til den nye bestyrelse af: Ida som forkvinde, Christina som 2 års post, Line og 
Michala som et års post, Mai som kasserer og Esther som suppleant.  
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I. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 
Dirigent Olivia: Tidligere var Line Bisgaard revisor og Britt Nøhr suppleant. Line er i 
bestyrelsen nu, derfor er posten ledig. 
Tina Boss og Charlotte Davidsen vil stille op.  
Olivia spørger Tina og Charlotte om hvem vil være revisor og suppleant? 
Svar fra Tina og Charlotte: Tina vil være revisor og Charlotte revisorsuppleant. 
 
Afstemning: (forvirring ved afstemning) 
22 stemmeberettigede, 18 i zoom og 4 i rummet.  
Tina og Charlotte er valgt som revisor og suppleant.  
 
Tillykke til Tina og Charlotte! 
 
Dirigent Olivia takker for ro og orden og ophæver generalforsamlingen. 
 
Forkvinden Julie takker Olivia for hjælpen som dirigent. Olivia modtager gave fra LadyLike 
som tak. 
 
Der siges også tak til referenterne, Josefine og Line. De får en lille chokoladegave som 
referenterne får senere.  
 
Årets frivillig: 
 
Caroline Seiler: Vi har fundet “årets frivillig”. i 2019 har en person gjort meget for LL. Det er 
Stine Kongsted! 
Hun har arrangeret en tur til Mystery Room og foredrag med Katrine Ginger.  
(Stine vil modtage en gave fra LadyLike elektronisk). 
 
Ida Eisensøe: Vi fra bestyrelsen vil også takke Caroline Seiler for bestyrelsesarbejdet.  
(Der gives gave til hende.) 
 
Mai Hermansen til Julie Morville: vi vil takke Julie for hendes arbejde som forkvinde.  
(Der gives gaver til hende.) 
 
Julie takker medlemmerne for tre gode år. 
 
Bestyrelsen takker for i dag! Tillykke til den nye bestyrelse. 
 
Referenter: Josefine Steenberg & Line Bisgaard. 
 
Referat godkendt af: 
 
 
 
_____________________ 
Dirigenten Olivia Egeberg 
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_____________________ 
Julie Morville, forkvinde 
 
_____________________ 
Caroline Seiler, bestyrelsesmedlem 
 
_____________________ 
Mai Cecilie Hermansen, kasserer 
 
_____________________ 
Michala N. Christiansen, bestyrelsesmedlem 
 
_____________________ 
Ida Eisensøe, bestyrelsesmedlem 


