
Referat af LadyLikes generalforsamling 

lørdag den 23. marts 2013 
 
Valg af stemmetællere blev Kristine og Nana. 
 
Fremlæggelse af årsberetningen: 
 
- en lidt sløv start i 2012. Oprettelse af aktivitetsudvalget. Nogle fester blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger og rod i udførelsen. 
 
Årsregnskab: 
 
- Viktoria fremlægger et overskud på 1800 kroner. Nana spørger ind til, hvad 23.000 kroner i 
regnskabet blev brugt til? Viktoria svarer, at de blev brugt til bl.a. julefrokost, en ny 
hjemmeside, drikkevarer osv. Regnskabet godkendes derefter af medlemmerne. 
 
Vedtægtsændring: 
 

- 3,1 ændring: 
18 stemmer for, 6 stemmer imod, 3 stemmer blank. Vedtægtsændringen godkendes. 

 
- 8,1 ændring: 

Det er et problem, hvis man skal mødes ofte, da det ikke er sikkert at alle parter kan deltage. 
Der skal flere til at vedtage ting og til at gennemføre møder. Astrid bemærker, at det er 
nemmere med flere bestyrelsesmedlemmer, da der i den gamle bestyrelse er blevet brugt 
kasseren og suppleanten rigtig meget. 
2 grønne stemmer, 1 blank, 24 røde stemmer. Medlemmerne vil gerne have formuleringen 
stående anderledes. Dette bliver ændret. Lea foreslår en tidsbegrænsning til at finde de nye 
medlemmer. Line foreslår at tidsbegrænsningen er 6 måneder: 9 stemmer grøn. Christina 
foreslår 3 måneder til at finde medlemmer til den nye bestyrelse. Afstemning: 16 stemmer 
grønt.  Vedtægten justeres igen. Afstemning for den nye vedtægtsændring: 27 stemmer grøn. 
 

- 9,1 ændring: 
Lea vil gerne have fordelt de ”vigtige bestyrelsesmedlemmer” ens i valgperioden. Alle 
stemmer grønt. Vedtægten justeres. Afstemning for den nye vedtægtsændring: 27 stemmer 
grønt. 
Julie kommenterer, at der skal stå datoer ved vedtægtsændringerne, så det er tydeligt, hvornår 
de er blevet vedtaget. Der sættes datoer på med det samme. Der stemmes for den nye 
formulering: 27 stemmer grøn. 
 
Indkomne forslag: 
 
Der er ikke indkommet forslag, så ordet gives frit til medlemmerne. Marianne foreslår, at 
klubben skal hedde LadyLike, ikke Lady Like. Det undersøges på nettet, hvad de enkelte navne 
reelt betyder. LadyLike = feminin, stilfuld. Lady Like = ”kvind-agtig”. 8 stemmer for Lady Like, 
16 stemmer for LadyLike, 3 stemmer blank. Der stemmes om stavningen af navnet: LadyLike 
vedtages. Kristine foreslår, at der skal dato på ændringen. 



Nana bemærker at der skal være to sportslige aktiviteter om året. Dette ændres i en 
vedtægtsændring, der godkendes af medlemmerne med 25 grønne og 2 blanke. 
Julie siger, at paragraffernes numre skal ændres, da der er tilføjet vedtægter. Dette vedtages 
ved afstemning. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
 
150 kroner pr. år i stedet for 100 kroner; 14 stemmer grønt. Der foreslås 300 kroner pr. år; 8 
stemmer grønt. Der foreslås 200 kroner i kontingent. Kontingenterne stilles op til afstemning: 
150 kroner; 14 stemmer grønt, 
300 kroner; ingen stemmer. 
200 kroner; 13 stemmer grønt. 
Kontingentet fastsættes derefter til 150 kroner årligt. 
 
Visionen tages op i debatten. Medlemmerne deles ud i fire grupper, der skal diskutere deres 
forståelse og opfattelse af klubbens vision. Passer den til medlemmernes behov? 
 
Gruppe 1: vil gerne fjerne ordet ”kvindelig intuition” fra visionen, da det, efter deres 
vurdering, ikke passer på medlemmernes behov. 
 
Gruppe 2: vil gerne fjerne ”intimitet og traditioner” og erstatte det med ”fællesskab og 
forståelse”. Desuden vil de gerne have fjernet ”kvindelig intuition” og i stedet for tilføje ”styrke 
vores kvindelighed” (superwoman). 
 
Gruppe 3: vil gerne kunne arrangere aktiviteter til alles behov. Der skal ikke lægges vægt på 
om man er maskulin eller feminin men derimod, at vi alle er kvinder og er ens. 
 
Gruppe 4: Da vi er forskellige med forskellige behov, skal vi prøve at være i hinandens sko. 
Dvs. at vi skal prøve ting, vi normalt ikke ville prøve. Arrangementerne skal være uafhængige 
af hinanden. 
 
Michelle og Line vil gerne stille op som forkvinde. Der stilles følgende spørgsmål til Line: 

- Hvad er dine svagheder og styrker? 
- Har du lavet bestyrelsesarbejde før? 
- Hvad synes du er vigtigst at ændre i LadyLike? 

 
Det stilles følgende spørgsmål til Michelle: 

- Hvad vil du efter HF? 
- Hvordan vil du jonglere med at være forkvinde og så bo i Jylland? 
- Hvad er dine svage sider og stærke sider? 

 
Efter en anonym afstemning bliver Line valgt som forkvinde. 
 
Britt vil gerne stille op som kasser. Der er ingen modkandidater, så hun får posten. 
 
Sarah, Michelle og Michala vil gerne stille op som bestyrelsesmedlemmer. De får alle posterne. 
 



Emilie vil gerne stille op som suppleant. Hun får posten. 
 
Charlotte vil muligvis gerne stille op som revisor igen. Bestyrelsen får fuldmagt til at kontakte 
Charlotte indenfor en måned og spørge, om hun gerne vil fortsætte som revisor. 
Astrid bliver valgt som revisorsuppleant. 
 
Klara fortsætter i aktivitetsudvalget indtil august/september. Hun vil gerne have en anden 
person med i udvalget, som kan overtage hendes post, når hun stopper. Dirigenten 
understreger, at det er en uformel diskussion, da det ikke står på dagsordenen. 
 
Der takkes for god ro og orden og generalforsamlingen ophæves. 


