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Referat af LadyLikes ordinære generalforsamling 
Søndag d. 20. marts 2022 

 på DUF’s kontor. 

Dagsorden 
A. Valg af dirigent  
B. Valg af referent  
C. Valg af to stemmetællere  
D. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning 
E. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab  
F. Behandling af indkomne forslag  
G. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne  
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse  
I. Valg af revisor og revisorsuppleant  
J. Eventuel: Debatforum om fusion 

Velkomst 
Forkvinden Ida Eisensøe byder LadyLikes medlemmer velkommen til foreningens ordinære 
generalforsamling, hvor forkvinden synes at der er fin fremmødte. 

Valg af dirigent  
Bestyrelsen forslår Anne Vikkelsø som dirigent. Generalforsamlingen accepterer ved 
applausen. 
 
Dirigenten sørger for at formaliteterne er på plads. Ifølge vedtægten skal generalforsamlingen 
være indkaldt senest 4 uger før gennem de nævnte medier. Materialer til generalforsamlingen 
ses at have sendt ud 2 uger før. Dirigenten erklærer derfor generalforsamlingen for lovlig. 
 
Dirigenten bemærker at antal fremmødte ikke er uoverskuelig stor, hvorfor hun henviste til 
vedtægten hvor personligt valg skal altid være på skriftlig. Her foreslår dirigenten om at køre 
valget med håndsoprækning, hvis der er ingen i forsamlingen som stemmer imod. 
Det gælder også for afstemning om vedtægtsændringer. 
Generalforsamlingen godtager dirigentens forslag om at køre afstemningerne med 
håndsoprækning. 
 

Valg af referent 
Bestyrelsen foreslår Kenneth Andersen som referent. Generalforsamlingen accepterer ved 
applausen. 
  

Valg af to stemmetællere  
Dirigenten appellerer til at der kun vælges 1 stemmetæller, idet der er talt om en lille 
generalforsamling. 



 2 

Generalforsamlingen godtager forslaget. 
Marianne Egeborg Albøge stiller op og er valgt ved applausen. 

 

Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning 
Bestyrelsen præsenterer årsberegning, som har følgende punkter: 
- Bestyrelsessammensætning og -samarbejdet 
- Statistik over foreningens medlemmer 
- Årsplan 

 
Forkvinde Ida Eisensøe, bestyrelsesmedlem Line Bisgaard og Josefine Emile Steenberg: 
Bestyrelsen er endelig fuldtalligt på 6 poste igen efter en periode med udfordringer med 
tomme poste. Bestyrelsen har prioriteret det godt samvær intern i bestyrelsen. Der har været 
en del aktiviteter i bestyrelsen, hvilket er positiv. 

 
Hjemmesiden var blevet bestilt hos Mette Bertelsens virksomhed, hvor ønsket består af at der 
skulle være let at opdatere og navigere rundt på siden. Den er blevet offentliggjort 13. maj 
2021. Den er kun beregnet til overordnet information samt dokumenter fra bl.a. 
generalforsamling samt forretningsorden. 
Bestyrelsen håber at medlemmer er tilfredse med siden. Siden vises frem og gennemgår de 
væsentlige indhold til generalforsamling. 
Hjemmesiden markerer også klar og tydelig hvordan LadyLike skal udtale korrekt på tegnsprog. 
Det er håndbund som skal placere på kroppen i stedet for tommelfinger, som mange tog fejl 
af.  

 
Medlemstal er stabil og Bestyrelsen er ikke bekymret. Der er større andel som er over 30 år. 
Arrangementer i 2021: 7 fysiske, 11 online arrangementer, hvor der er i alt 3 aflysninger. 
 
 
Dirigenten åbner for spørgsmål og kommentar. 
 
Gopika Pararajasingam:  
Hvem var det som holdt oplæg om feminisme hvor der var 24 tilmeldinger? 
 
Bestyrelsen:  
Lea H. Hyldstrup, som primær omhandlede sprognuance og stereotype. 
 
Marianne Egeborg Albøge:  
Var alle 21 gennemførte arrangementer åbnet for alle. Har I et overblik over om hvilken af dem 
som havde fleste fremmødte? 
 
Bestyrelsen:  
Der var online arrangementer, som havde mest været en trækplaster. Bestyrelsen sørgede 
derfor for at der skulle være et online arrangement minimum hver 2. måned. 
Arrangementerne var åbne for alle uden for foreningen. 
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Kris Rønne:  
Har bestyrelsen overvejet at bruge platformen, Twitch, i forbindelse med live videostreaming i 
foreningens lukket gruppe? 
 
Bestyrelsen:  
Vi har abonneret hos StreamingYard, hvor den kan sendes live på Facebook eller uden om 
sociale medie. Bestyrelsen er tilfreds med løsningen, hvorfor der ikke har kigget på alternative 
løsninger. Bestyrelsen vil gerne kigge på muligheden. 
 
 
Dirigenten åbner op for afstemning om godkendelse af bestyrelsens årsberetning. Der er 16 
stemmeberettigede. Generalforsamling godkender enstemmigt. 

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab  
Kasserer Mai Cecilie Hermansen:  
Præsenterer regnskab for 2021, hvor året præger af høje udgifter og lav indtægter, hvorfor der 
bliver til -12.846,77 kr. i årsresultat. Dette er sket efter medlemmers ønske om at foreningen 
skal bruge flere penge og ikke længere opbygger egenkapital. 
Der er også indarbejdet retningslinje for forbrug til hvert bestyrelsesmøde. 
 
 
Dirigenten åbner op for spørgsmål og kommentar 
 
Britt Stenberg Nøhr:  
Hvilke udgifter som placerer under kontoen ”Andet udgiifter” som står på 8.900 kr.? 

 
Bestyrelsen:  
De er øremærkede midler foreningen modtog fra diverse fonde, som ikke er blevet opbrugt. 
De skulle derfor returneres til bl.a. DDL. Derudover dækker kontoen også en udgift som 
bestyrelsen modtog en uventet regning som skulle betale. 
 
Britt Stenberg Nøhr:  
Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen om at bruge den samme konti for både indgående og 
udgående i disse tilfælde med uopbrugte midler for at kunne vise en bedre retvisende billede. 
 
Bestyrelsen:  
Tager til efterretning. 
 
 
Dirigenten åbner for afstemning om godkendelse af regnskabet. Generalforsamlingen 
godkender regnskabet. 
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Behandling af indkomne forslag  
Der er 2 indkomne forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. Der er ikke modtaget noget 
indkomne forslag fra medlemmerne. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1: 
 
Næstforkvinde Christina Bihl og bestyrelsesmedlem Line Bisgaard:  
Ændringsforslaget drejer sig kun om at gøre afsnittet mere letlæseligt, hvor der ikke er nogen 
ændring på indhold. Det er talt om at flytte nogen del af tekst fra stk. 7.5 over til som 
underpunkter a-e i 7.6H. 
 

Nuværende Ændringsforslag 
§7. GENERALFORSAMLING  

7.5. Ved generalforsamling i ulige år vælges 
to bestyrelsesmedlemmer for en 
toårsperiode og ved generalforsamling i lige 
år vælges en kasserer og et 
bestyrelsesmedlem for en toårsperiode. En 
forkvinde og en suppleant vælges for en et 
årsperiode ved hver generalforsamling. 
Valget finder sted ved generalforsamlingen 
for et år ad gangen. 
 
7.6 Generalforsamlingen skal have mindst 
følgende dagsorden: 
(…) 
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleant til foreningens bestyrelse 

§7. GENERALFORSAMLING  

7.5 Valget til bestyrelsen finder sted ved 
generalforsamlingen. 
 
7.6 Generalforsamlingen skal have mindst 
følgende dagsorden: 
(…) 
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleant til foreningens bestyrelse  

a. Valg af forkvinde (hvert år) 
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 
års periode (ulige år) 
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, 2 års 
periode (lige år) 
d. Valg af kasserer, 2 års periode (lige år) 
e. Valg af suppleant (hvert år) 

 
 

Dirigenten åbner op for spørgsmål og kommentarer. Der er ikke nogen kommentar fra 
generalforsamlingen. 
 
Dirigenten åbner for afstemning.  
15 stemmer for, 0 imod og 0 blank. Vedtægtsændringsforslag for stk. 7.5 er vedtaget 
15 stemmer for, 0 imod og 0 blank. Vedtægtsændringsforslag for stk. 7.6 H er vedtaget 
 
 
Vedtægtændringsforslag 2: 
 
Bestyrelsesmedlem Line Bisgaard og næstforkvinde Christina Bihl:  
Til sidst generalforsamling havde vi en diskussion om hvordan bestyrelsen skal håndtere i disse 
situationer hvor bl.a. et bestyrelsesmedlem har været meget fraværende uden nogen 



 5 

begrundelse. Der opstod diskussion om skulle foreningen udarbejde en forretningsorden til 
intern brug. Forretningsordenen er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen oplever at der har været meget knap på ressourcer. Det påvirker bestyrelsens 
arbejde, hvis et medlem forlader utide. Derfor ønsker bestyrelsen at have mulighed for at 
kunne hente et ny medlem ind i bestyrelsen kun en gang pr. valgperiode, såfremt en post er 
ledig. Til næstekommende generalforsamling skal bestyrelsesmedlemmet godkendes af 
medlemmerne. 
 

Nuværende Ændringsforslag 
§9 FORENINGENS SAMMENSÆTNING  
 
9.1 bestyrelsen består af en forkvinde, en 
næstforkvinde, en kasserer, to 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  
 

§9 FORENINGENS SAMMENSÆTNING  
 
9.1 bestyrelsen består af en forkvinde, en 
næstforkvinde, en kasserer, to 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  
 
9.2 I tilfælde af frafald af bestyrelsesmedlem, 
har bestyrelsen ét mandat til at selvsupplere 
med bestyrelsesmedlem fra foreningens 
medlemmer. I den førstkommende 
generalforsamling skal bestyrelse have deres 
mandat godkendt.  
 

 
 
Dirigenten åbner op for spørgsmål og kommentarer. 
 
Caroline Seiler:  
Vil afklare om er ideen inspireret fra andre foreninger eller er LadyLike den eneste som har 
noget lignende stående i vedtægten? 
 
Bestyrelsen:  
Der er nogle foreninger, som har nogen lignende i deres vedtægt. 
 
Dirigenten:  
Jeg vil gerne supplere at det er ofte en repræsentantskabsbestyrelse, hvis pladser er tildelt til 
flere organisation som udpeger folk ind, som har noget lignende stående i vedtægt. 
 
Ayse Dogru:  
Hvordan vil procedure med anskaffelse af et ny medlem komme til at foregå så snart det er 
aktuelt? 
 
Bestyrelsen:  
Det er talt om mandat, som man har kun mulighed for at anvende EN gang pr. periode. 
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Dirigenten åbner for afstemning.  
14 stemmer for, 0 imod og 1 blank. Vedtægtsændringsforslag for stk. 9.2 er vedtaget 
 
Dirigenten:  
Stk. 14.3 opdaterer automatisk til dags dato med beliggenhed i København. 
 

Fastsættelse af kontingent for medlemmerne  
Kasserer Mai Cecilie Hermansen:  
Bestyrelsen vil varsle medlemmer at der er kommet en stigning på 25 kr. til næste 
kontinentopkrævning på baggrund af beslutning om stigning af DDLs andel på DDL’s 
landsmøde. Bestyrelsen foreslår at beholde kontingentet på 200 kr. 
 
 
Dirigenten åbner op for spørgsmål og kommentarer.  
 
DDL’s repræsentant, Brit Holm Andersen:  
Jeg vil gerne supplere at til DDLs landsmøde blev der besluttet om at stige DDLs andel på 25 kr. 
gennem flere år, men ender på 175 kr. til 2023. 
 
 
Dirigenten åbner for afstemning. Generalforsamling godkender kontingentet på 200 kr. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse  
Bestyrelsen anmoder dirigenten om mulighed for at fremlægge plan for kommende sociale og 
politiske aktiviteter. Bestyrelsen ønsker at potentielle kandidater skal være velinformeret at 
der er foreligget en klar plan over arbejdsopgaver for den næste bestyrelsesperiode. 
Dirigenten godtager anmodningen. 
 
Næstforkvinde Christina Bihl og bestyrelsesmedlem Josefine Emile Steenberg:  
Der er to sociale arrangementer som er under planlægning, herunder oplæg om heksedamen 
af Anja Ringgreen Loven og LadyLikes 5-års jubilæum. Hele nuværende bestyrelsen har givet 
hinanden løft om at være fælles om arbejdet, hvis alle bliver genvalgt for den næste periode. 
Derfor vil medlemmerne kunne forvente at ingen fra bestyrelsen vil stille op til genvalg til 
generalforsamling for 2023. 
 
DDU har meldt ud at forbundet vil kigge efter den nye vej. Det vil komme til at berøre 
LadyLike, idet DDU muligvis ikke længere vil være en organisation i nærmest fremtid. LadyLikes 
bestyrelse vil gerne igangsætte en medlemsundersøgelse for at belyse om foreningens 
fremtidig, specifikt skal den se på er der en opbakning om en fusion med Døveforening af 
1866’s kvindeforening. 
 
Bestyrelsen oplever også at der har været en stor udfordring med at skaffe medlemmer til 
bestyrelsespost i senest tid og det er ikke holdbar i langsigtet. 
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DDL’s repræsentant, Brit Holm Andersen:  
Det er et udbredt problem i vores generation. Udfordringen opstår også både inde og uden for 
døveverden i Danmark. Bestyrelsen opfordres at benytte sig af DDL’s foreningsnetværk for at 
få sparring til problemstillinger. Måske burde LadyLike arbejde på at kunne tænke anderledes i 
forhold til bestyrelsessammensætning og dens arbejdsopgaver, hvor man kunne overveje at 
nedsætte nogen arbejdsgruppe eller ad-hoc med specifik opgave. Det er et generelt problem 
med anskaffelse af folk til bestyrelsen, som kunne være på grund af den manglede interesse 
for alle arbejdsopgaver der følger med i bestyrelsesarbejdet. Dagens samfundsudvikling 
præger meget af individuelt individ end kollektiv. 
 
Gopika Pararajasingam:  
Det ses at LadyLike har arrangeret en debataften om fusion med kvindeforening, men der var 
få tilmeldte. Bestyrelsen opfordres derfor at arrangere en ny debataften om samme emne. 
 
Bestyrelsen:  
Det var på baggrund af bestyrelsens vurdering at interesse ikke var specielt stor blandt 
foreningens medlemmer. Derfor vurderede bestyrelsen at der var ikke behov for at arrangere 
flere debataften om LadyLikes plan for fremtiden. 

 
Dirigenten:  
Jeg vil gerne supplere om anskaffelse af frivillig til foreningsarbejde. Det er et generelt problem 
i samfundet i dag. Kvindeforening har det samme problem. Man skal bruge sit netværk til at 
finde kvalificerede folk. 
Jeg vil desuden opfordre bestyrelsen om at arrangere flere omgange af debataftner om fusion 
med kvindeforening. Det er ikke tilstrækkeligt med kun en debataften, når det har stor 
betydning for LadyLikes fremtidig. Bestyrelsen burde give det flere forsøg, før man kan 
erklærere at alle indsats er udprøvet. 
 
Marianne Egeborg Albøge:  
Jeg vil rose bestyrelsen for deres ærlighed og åbenhed om forenings fremtidig. Det er vigtigt at 
inddrage medlemmerne, så det er positivt at bestyrelsen har sørget for at have en god dialog 
med medlemmerne. Det er ikke en nem opgave. 
 
Bestyrelsen:  
Bestyrelsen takker for de pæne ord. Bestyrelsen er altid glad for at modtage ris og ros, så 
medlemmerne bedes om at ikke holde tilbage med at give input til bestyrelsen. 
 
 
Dirigenten gennemgår hver bestyrelsespost som skal på valg. 
Bestyrelsesmedlem Marie Seiler udgår i utide, derfor skal generalforsamling vælge et 
bestyrelsesmedlem som kun sidder for 1 år. 
 
Dirigenten spørger generalforsamling om mulighed for at køre valgt med håndsoprækning for 
at spare på tiden. Generalforsamling godkender enstemmigt uden nogen indvending. 
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Kandidater til forkvinde: 

- Ida Eisensøe (på genvalg) 
 
Der er ingen modkandidater og hele generalforsamling stemmer for Ida Eisensøe som 
forkvinde. 
 
Kandidater til bestyrelsesmedlem (lige år): 

- Christine Bihl (på genvalg) 
 

Der er ingen modkandidater og generalforsamling stemmer for Christina Bihl som 
bestyrelsesmedlem. 
 
Kandidater til Kasserer: 

- Mai Cecilie Hermansen (på genvalg) 
 
Der er ingen modkandidat og generalforsamling stemmer for Mai Cecilie Hermansen som 
kasserer. 
 
Kandidater til bestyrelsesmedlem (ulige år): 

- Josefine Emile Steenberg 
Der er ingen modkandidat og generalforsamling stemmer for Josefine Emilie Steenberg som 
bestyrelsesmedlem. 
 
Kandidater til suppleant: 

- Gopika Pararajasingam 
 
Der er ingen modkandidat og generalforsamling stemmer for Gopika Pararajasingam som 
suppleant. 
 
Dirigenten lykønsker den nyvalgt bestyrelse. 
 

Valg af revisor og revisorsuppleant  
Gopika Pararajasingam havde på forhånd ønsker genvalgt som revisor, men det er ikke muligt 
efter Gopika er valgt ind som suppleant. 
Britt Stenberg Nøhr stiller op som revisor og generalforsamling godkender valget. 
 
Revisorsuppleant: 
Kenneth Andersen stiller op. Dirigenten spørger generalforsamling om er der nogen indsigelse 
til at der vælges en mand ind. På grund af manglede kandidat godtager forsamlingen Kenneth 
Andersen som kandidat og generalforsamling godkender valget. 
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Dialogforum om fusion af LadyLike og Kvindeforening 
Dirigenten slutter af med at kunne fornemme snakken under pausen at der er behov for at 
diskutere om LadyLikes fremtidig så der afsætter tid til det. Dirigenten velsigner derfor 
generalforsamling til at kunne løfte sine tanker om fusion med kvindeforening. 
 
Opsummering af diskussionspunkter: 
- Forventningsafstemning mellem LadyLike og Kvindeforening 
- Fusion eller samarbejde 
- Kontingentstørrelse ved fusion 
- Målgruppe: under 30, kløften mellem 30 – 50 år og 50+ år 
- LadyLike har fordel med tilskud fra DDU/DUF, som udgår ved fusionen. 
- Der skal også undersøger hvorfor opstod det behov for stiftelse af LadyLike, så kan danner 

grundlag for videre diskussion 
 
Dirigenten afslutter og takker for god og orden generalforsamlingen. 
 
 

Godkendt af dirigenten 
 

__________________________________ 
Anne Vikkelsø  

 


