
LadyLike generalforsamling 23. marts 2019 
 

1. Valg af tegnstyrer 
Bestyrelsen foreslår Benjamin Trock. 
Medlemmerne stemmer ja.  
Dirigenten bekræfter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Medlemmerne er enige. 
 

2. Valg af referenter 
Bestyrelsen foreslår Anne Hyland og Olivia Egeberg. 
Medlemmerne stemmer ja. 
 

3. Valg af stemmetællere 
Stine Kongsted og Cecilie Finne.  

 
4. Fremlæggelse af årsberetning 

 
Bestyrelsesskift  
Alt går fint efter skift i bestyrelsen. Der var lidt udfordringer i starten, da de nye skulle finde deres 
plads efter visse poster, som har været besat af samme personer længe. 
 
Vores bestyrelse arbejde og samvær i 2018 
Samarbejdet har været godt osv.  
 
Årshjul – antal af fremmødte per arrangement  
 
Januar: Julefrokost skulle gennemføres i december 2017, men flyttes til januar 2018 med 9 
deltagere. 
Februar: Tur til Cafe Bastard med 2 deltagere.  
April: Generalforsamling + brunch med 21 deltagere. 
Maj: Ladylike fødselsdag med 11 deltagere. 
Juni: Sankt Hans. 
Sommerlukket i juli og august.  
September: Forhindringsløb Gung-Ho med 13 deltagere 
Oktober: Foredrag med Pelle Hvengaard med 64 deltagere 
November: Banko (samarbejde med Kvindeforeningen og Absalon) med 100 deltagere. 
+ Medlemsmøde og tur til Tivoli med 21 deltagere. 
December: Julefrokost med 28 deltagere. 
 
Medlemsmøde 
Det var en succes. Folk vil gerne arrangere arrangementer, så der blev oprettet 3 arbejdsgrupper. 
 
Svært at få unge under 25 år ind 
Vil gerne have dem pga. der findes mange fordele i forhold til fonde osv. Bestyrelsen vil fortsætte 
med at arbejde på det i 2019.  
I øjeblikket er kun 4-5 medlemmer under 25 år.  



 
  
Medlemsfald pga. manglende betaling af kontingent. 
6 medlemmer er udmeldt, dog har vi fået 6 nye medlemmer i 2018. 
DDL lavede en kampagne hvor medlemmer kunne melde ind i DDL og forening i slutningen af 
året. På den måde fik vi 2 nye medlemmer ind i vores forening.  

 
 
Medlemmerne skal godkende årsberetningen.  
Der er 14 stemmeberettigede medlemmer til stede. For at årsberetningen kan godkendes skal mindst 
7 medlemmer stemme for. 
Årsberetningen er godkendt.  
 

5. Fremlæggelse af regnskab 
Der fremvises årsregnskab for 2018.  
Arrangementer har i alt overskud på 1955,66 kr.  
Medlem spørger ind til hvordan foredraget med Pelle Hvenegaard finansieres.  
Bestyrelsen fortæller at til Pelle Hvenegaard-foredraget fik de 15.000 kr. fra Handicappuljen til mad 
og foredrag. Ved at opkræve deltagerbetaling blev lokalleje, som kostede 2000 kroner, betalt.  
 
Medlem spørger om Kvindeforeningen fik noget ud af det?  
Bestyrelsen svarer at Kvindeforeningen fik ingen fordele, fordi foredraget ikke var et samarbejde 
med Kvindeforeningen – kun Banko var det.  
 
I alt er der overskud i 2018 på 6124,78 kr.  
  
Regnskabet er ikke godkendt af revisoren endnu.  
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Forløbet tog tid pga. ny kasserer skal falde til og forstå den gamle kasserers system.  
Dog har revisorsuppleanten godkendt årsregnskabet. 
 
Medlem spørger ind til posten ”Transport”, hvor der er brugt penge.  
Bestyrelsen fortæller at bestyrelsen tog til DDUs seminar og brugte penge på transport, da dette 
ikke dækkes af DDU samt forkvinden bor i Roskilde og får tilskud til transport til møder mv.  
 
Medlem spørger om afklaring på posten ’LadyLike 5 års jubilæum’, hvor der er udgifter i både år 
2017 og år 2018.  
Forkvinden fortæller at de fik tilskud til jubilæum fra TETO. Bestyrelsen valgte at sætte 
deltagergebyr på, fordi der var så få deltagere og bestyrelsen synes at det er synd at pengene går til 
spilde. Og en deltager betalte først i 2018, derfor er der overskud på denne konto i 2018.  
 
Der bliver spurgt ind til et beløb, som står to steder i regnskabet – under posten ”Ladylike 
fødselsdag” og ”LadyLike 5 års jubilæum” med samme beløb (49,25 kroner).  
Bestyrelsen siger, at det måske kan være en fejl i regnskabet. 
Dirigenten siger at fejlen i de to poster drejer sig om et lille beløb (49,25 kroner) at det ikke 
kommer til at vælte hele regnskabet. Men det er op til medlemmerne om regnskabet kan blive 
godkendt eller ej i dag. 
Generalforsamlingen er enige om at stemme om at resten af regnskabet godkendes. Hvis revisoren 
finder flere fejl udover de to ens beløb (49,25 kroner), så bliver bestyrelsen nødt til at lave et nyt 
regnskab og indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
 
Medlemmerne godkender regnskabet med forbehold for fejlene i postene ”LadyLike 5 års 
jubilæum” og ”Ladylike fødselsdag”.  
 
Bestyrelsen fremlægger deres budget for 2019.  
Bestyrelsen ønsker at give mere i tilskud til medlemmer, da foreningen ikke har til mål at spare 
penge op. Bestyrelsen siger at de har sparet lidt for meget i 2018. Derfor er målet for 2019 at 
medlemmerne får flere fordele gennem deres medlemskab, dvs. billigere eller ingen deltagergebyr 
til arrangementer.  
Der blev kommenteret stavefejl i budget for 2019. Bl.a. årstal og nogle poster, som ikke burde stå 
der. 
Medlem spørger om der er penge til bestyrelsens repræsentation i forskellige sammenhænge, fx 
seminar osv.  
Bestyrelsen siger at det dækkes under post ’Transport’, hvor beløbet er sat højere end 2018.  
Medlem spørger om der er ingen indtjening pga. ingen deltagergebyr. 
Bestyrelsen siger ja, men mange arrangementer er ikke fastlagt endnu, så der kan forekomme 
deltagergebyr, men det vil kun give overskud på resultatet.  
 
Bestyrelsen siger, at det er vigtigt at bruge medlemmernes kontingent op.  
 
Medlem siger at der var mange arbejdsgrupper til medlemsmødet, som sikkert har afleveret budget. 
Så de ikke indgås i årets budget.  
Medlem ønsker at budgettet bliver mere udspecificeret med budget fra arbejdsgrupper så det giver 
mere overblik og en bedre fornemmelse for hvad pengene bruges til arrangementer og hvilke 
arrangementer, der er planlagt. 
Bestyrelsen giver ret og vil følge op på det.  



 
6. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag 

Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer. 
Ingen forslag fra medlemmerne også.  
 

7. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommende forslag fra medlemmerne. 

 
8. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at fortsætte kontingentet på 200 kr.  
Medlemmerne godkender kontingent på 200 kr.  
 

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Poster, som er på valg til generalforsamlingen i dag er følgende: 
 
Forkvinde (1 år) 
Kasserer (2 år) 
Bestyrelsesmedlem (2 år) 
Bestyrelsesmedlem (2 år) 
Suppleant (1 år) 
 
Julie Morville, Forkvinde. Ønsker at genopstille.  
Valgt af medlemmerne uden modkandidat. 
 
Caroline Seiler er foreningens kasserer og ønsker at træde tilbage i utide.  
Til kassererposten er der en mulig kandidat, men da vedkommende ikke har betalt kontingent 
for 2019, kan hun derfor ikke være en del af bestyrelsen endnu. Bestyrelsen får fuldmagt af 
medlemmerne til at gå i dialog med vedkommende, da ingen stillede op på dagen til kasserer-
posten. 
  
Ida Eisensøe, Ønsker at genopstille for 2 år. 
Karoline Kjærskov, Ønsker at genopstille for 2 år. 
 
Begge poster er for 2 år og begge valgt af medlemmerne uden modkandidater. 
 
Caroline Seiler stillede op som suppleant og blev valgt af medlemmerne uden modkandidat. 

 
Dirigenten gør opmærksom på at foreningen ikke har en kasserer, hvilket betyder at den nye 
bestyrelse har et fælles ansvar for foreningens økonomi.  
De skal melde ud til medlemmerne, når en kasserer er fundet. 

 
 

10. Valg af revisor og revisor suppleant 
Tidligere revisor er Line Bisgaard og revisor suppleant er Britt Nøhr. 
 
Line Bisgaard vil gerne genopstille som revisor og Britt Nøhr vil også genopstille som revisor-
suppleant, og medlemmerne stemmer ja til begge. 



Generalforsamling er slut, og dirigenten siger at generalforsamlingen er gennemført som 
vedtægterne siger. 

 
 
 
Bestyrelsen godkender referatet og har siden 23.03.2019 fundet en ny kasser, som er Mai Cecilie 
Hermansen. 
 
 
Formand 
Julie Morville 

Næst formand 
Karoline Kjærskov  

Kasserer  
Caroline Seiler  

   

 
 

  

Bestyrelsesmedlem 
Ida Eisensøe 

Bestyrelsesmedlem 
Michala Nørgård Christensen 

Dirigent 
Benjamin Trock 
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