
Referat – LadyLikes medlemsmøder

(Oplæg med PowerPoint)

Referat fra disse datoer:

Medlemsmøde d. 22. januar 2023 hos DUF, Østerbro. (12 deltog – heraf 6 fra bestyrelsen,
6 medlemmer)

Medlemsmøde d. 30. januar 2023 (online / Zoom - 10 deltog - heraf 4 fra bestyrelsen, 6
medlemmer)

Medlemsmøde d. 8. februar 2023 hos DUF, Østerbro (7 deltog - heraf 5 fra bestyrelsen, to
ikke-medlemmer)

Medlemsmøde d. 11. februar 2023 (online / Zoom - 9 deltog - heraf 5 fra bestyrelsen, 1
medlem og 3 ikke-medlemmer)

Forkvinden Ida byder velkommen. Hun fortæller lidt om hvordan LadyLike blev skiftet d. 12

maj 2012. Engang var der en anden ungdomsforening for kun unge mænd, så var der en

gruppe kvinder, der også ville have en ungdomsforening kun for kvinder. Derfor opstod

LadyLike som det ser ud nu.

Fra bestyrelsen: Ida, Josefine, Christina og Gopika vil holde oplægget, Mai vil opdatere vores

IG undervejs og Line skriver referat.



1. Opdatering:

Vi har haft diverse møder, lavet spørgeskemaundersøgelse vedr. vores fremtid og inviteret

medlemmer og ikke-medlemmer til medlemsmøder for m. D. 22. januar er det første

medlemsmøde.

Bestyrelsen, som blev valgt til generalforsamlingen i foråret 2022, har sat sig til at undersøge

LadyLikes fremtidige muligheder - om vi kunne fortsætte som forening eller ej.

Vi havde bestyrelsesmøder og vi foretog en brainstorming om mulighederne for en

undersøgelse. Vi lagde en plan; hvad vi skulle gøre og nå. Vores medlemmer skulle også

inddrages, vi skulle finde ud af hvordan.

Bestyrelsen havde udfordringer med motivationen, fordi vi havde arrangementer som vi

skulle planlægge og gennemføre undervejs. Arrangementer som vores 10 års fødselsdag og



oplægget af Anja Ringgren Lovén om heksebørn i Afrika. Det påvirkede vores motivation, at

LadyLike måske har en dyster fremtid og det tog tid til at komme i gang med vores

undersøgelse. Vores motivation ligger normalt i at tilbyde fede arrangementer til vores

medlemmer, ikke i at undersøge hvor vores fremtid ser ud. Derudover har bestyrelsen en

bekymring for vores fremtid.

LadyLike bestyrelsen bad om et møde med Kvindeforeningen, derfor havde vi et møde d. 3.

november 2022. Vi var næsten fuldtallige fra begge bestyrelser til mødet.

Vi ville lære dem at kende og finde ud af hvad Kvindeforeningen var for en forening.

Vi snakkede bl.a. om hvad vi og de havde;

Hvor mange medlemmer

Hvilke slags arrangementer

Rollefordelinger i bestyrelsen (LadyLike har en mere flad struktur i bestyrelsen,

Kvindeforeningen lægger mere vægt på bestyrelsens roller)

Til det møde blev vi enige om at lave et fællesarrangement, hvor vi kunne stille og roligt

starte op på et samarbejde: fællesspisning i januar 2023, men det blev udsat fra deres side.

Det kan måske ske i foråret med en gåtur og spisning.

D. 22. januar:

Spørgsmål fra medlemmer: Var det svært at møde dem? Var der en generationskløft?

Svar: Mødet gik rigtig fint, vi kunne dog mærke at vi virkelig var forskellige. Vi er mere

effektive i vores bestyrelsesarbejde; vi svarer hurtigere på henvendelser fra medlemmer,

da vi også snakker sammen i mellem bestyrelsesmøderne. Vi svarer og arbejder hurtigere,

da vi bruger teknologien (e-mail, Telegram etc.). De tager beslutninger til deres månedlige

bestyrelsesmøder, så svartiden er noget langsommere.

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har Kvindeforeningen?



Svar: Over 100.

Spørgsmål: Hvis hele LadyLike bestyrelsen stopper til generalforsamlingen, hvordan kan vi

så fortsætte samarbejdet med Kvindeforeningen?

Svar: Det er helt afhængigt, hvordan vores fremtid ser ud. Vil vi finde en ny bestyrelse?

Det er svært at svare på i dag.

D 30. januar 2023 (online)

D. 8. februar

Spørgsmål: Hvordan var det at møde dem?

Svar: Vi følte os meget varmt velkomne og det var virkelig hyggeligt. Dog kunne vi mærke

at der er et hierarki hos deres bestyrelse, hvor vores bestyrelsesstruktur er mere flad og vi

ser hinanden som ligeværdige.

Kommentar (ikke-medlem): Det er svært at være i aldersgruppen mellem 40-60, når begge

foreninger vil have os som medlem. Begge foreninger vil have os, men hvilken forening

skal vi vælge?

Jeg synes, det er ærgerligt med to foreninger med det samme formål, når ressourcerne

kan samles ét sted (en bestyrelse i stedet for to).

Kommentar: Der er jo generationskløft mellem de to foreninger og det er ikke nemt at

vælge mellem de to foreninger. Det er svært at ændre kulturen hos Kvindeforeningen, når

de har historie, vane. Det er også svært at indføre noget nyt ind i Kvindeforeningen. Hvis vi

vil ændre eller gøre noget nyt med Kvindeforeningen, er det bedst med en helt ny

bestyrelse (personer fra LadyLike) som kan være et bindeled mellem LadyLikes

medlemmer og Kvindeforeningens medlemmer. Det tager tid at ændre Kvindeforeningen

og dens indspiste kultur indefra men det kan godt lade sig gøre.

Kommentar: En ide kunne evt. være at LadyLike bliver en afdeling under Kvindeforeningen.

Dermed kan LadyLike som afdeling også planlægge arrangementer. Derefter er det op til

medlemmerne om at møde op til LadyLikes eller Kvindeforeningens arrangementer og

tilbud. En bestyrelse og en vedtægt for begge afdelinger, men medlemmerne har to

valgmuligheder.

D. 11. februar (online)

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har LadyLike og Kvindeforeningen?
Svar: LadyLike 57 og Kvindeforeningen over 100 medlemmer.

Spørgsmål: I dag er det jo det 4. medlemsmøde, men blev der snakket om de samme ting
på de første tre møder?
Svar: Alle får de samme informationer fra vores oplæg, men alle deltagere har forskellige
input og meninger. Vi har dog tilpasset vores break out efter hvor mange der er kommet
og hvad der har givet bedst mening i de enkelte møder. Efter i dag vil vi lave en opsamling
til alle.



LadyLike bestyrelsen forhørte også vores fremtidige muligheder hos DDL og DDU.

Danske Døves Landsforbund (DDL):

Vi sendte en e-mail til DDLs formand, Lars Ahlburg, og spurgte ind til DDLs krav i forhold til

hvis LadyLike skulle høre under DDL som medlemsforening for aldersgruppen 18-100+ år:

Kunne vi udelukkende høre under DDL?

Det viste sig at LadyLike er den eneste selvstændige kvindeforening som er direkte medlem

hos DDL og vi godt kan udvide vores aldersgruppe til 100+ i stedet for den nuværende

grænse på 40 år iflg. DDLs vedtægter. Den nuværende grænse på 40 år er pga. vores andet

medlemskab under DDU (ungdomsforening).

Vi kan fjerne vores aldersbegrænsning og kun høre under DDL, så vil vi ikke være en

ungdomsforening mere men for alle aldre. Vi kan derfor udvide vores aldersgrænse til

18-100+ år.

LadyLike er den eneste forening for kvinder under DDL, da Kvindeforeningen hører under

Døveforeningen af 1866, ikke DDL. Det er Døveforeningen af 1866 som er medlem af DDL.

DDU:

Hvis vi udvider vores aldersgrænse, vil der være konsekvenser for DDU, da vi ikke længere er

en ungdomsforening.

Dog står DDU selv i en kritisk situation, hvilket betyder at vi godt kan udvide vores

aldersgrænse uden at tage hensyn til DDU.

Uanset hvad vil vi miste retten til handicappuljen, DDUs seminarer og møder osv.

Vi skal derfor vælge den mulighed, som er BEDST for LadyLike.



D. 22. januar

D. 30. januar (online)

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Spørgsmål: Hvad nu hvis LadyLike bliver under DDU og DDU derefter lukker? Hvad er

konsekvensen?

Svar: Der er ingen store konsekvenser, idet vi ikke er afhængige af DDU på den måde men

vi mister nogle fordele. Det påvirker heller ikke DDU, hvis vi ændrer retning eller lukker.

Vores holdning var meget klar i forhold til at lave en spørgeskemaundersøgelse, Josefine og

Line fra bestyrelsen tog sig af det.

Dengang var formålet at kun aldersgruppen mellem 40-60 skulle besvare spørgeskemaet, så

vi kunne fornemme om der var interesse i at være medlem hos LadyLike, hvis vi skulle

udvide vores aldersbegrænsning fra 40 til 100+ år. Vi ville også vide, hvorfor de ikke var

medlem hos Kvindeforeningen når de havde den mulighed.

Efterhånden ændrede vores formål for undersøgelsen:

Vi ville vide generelt om hvad kvinderne i alle aldersgrupperne ønsker og om de havde

behov for en kvindeforening. Om de var medlem hos en forening eller ej og hvorfor/hvorfor

ikke. Spillede aldersbegrænsningen hos LadyLike ind? Vi ville indsamle svar om hvor

LadyLikes fremtid kunne se ud: skal vi lukke, udvide aldersgrænsen eller fusionere med en

anden forening?

Vi håber at få 100 besvarelser på spørgeskemaet, så resultatet kan blive mere valid og viser

et resultat om hvor LadyLike skal hen. På den måde kan vi også få dokumentation og

resultater på skrift i stedet for mundtligt.



D. 22. januar

D. 30. januar (online)

Spørgsmål: Det kunne være en ide at spørge DDL om at dele spørgeskemaet online, så
endnu flere kan besvare skemaet når DDL har et større medlemsantal og landsdækkende.

Svar: Det er taget til efterretning, tak.

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Vi arrangerer fire medlemsmøder for at opdatere vores medlemmer om vores udfordringer,

hvad bestyrelsen har arbejdet med, nået frem til og hvilke muligheder, vi er nået frem til.

Til medlemsmøderne kan bestyrelsen få medlemmernes indflydelse og input om vores

fremtid. Medlemmerne får mulighed for at følge med og være klædt på hvad der skal ske

med LadyLike til vores næste generalforsamling. Vi er alle fælles om beslutningen hvad der

skal ske med LadyLike. Vi kan afstemme med hinanden om hvad der skal ske, finde ud af

hvilke behov der er og evt. gå på kompromis.



Vi har haft 8 arrangementer i 2022. (Se slide).

Forklaring om de forskellige tal:

“X MEDLEMMER” er det antal medlemmer som deltog i arrangementet.

(f.eks.: Foredrag med Anja: “22 medlemmer (6) + 45”)

“(X)” er det antal af bestyrelsesmedlemmerne som deltog.

(f.eks.: Foredrag med Anja: “22 medlemmer (6) + 45”)

“+X” er det antal af ikke-medlemmer som deltog

(f.eks.: Foredrag med Anja: “22 medlemmer (6) + 45”)

Grøn tekst = største arrangement med fleste medlemmer.

Rød tekst = mindste arrangement med færreste medlemmer.

Vores konklusion:

· Kreative arrangementer og foredrag er altid en succes med flotte antal i fremmødte.

Det er desværre dyrere med foredrag, idet der er honorar og lokaleudgifter. Her

samarbejder vi derfor ofte med andre foreninger, så er ikke-medlemmer også velkomne. Vi

får flere deltagere, når der er samarbejde med flere foreninger og vores udgifter ikke bliver

så store som hvis vi står alene.

D. 22. januar

Kommentar: Faktisk er antallet af deltagerne i disse arrangementer flot, det ser jeg som

positivt. Når vi har 57 medlemmer og alle har forskellige interesser samt motivation, så

når der kommer 4-5 personer, er det faktisk flot selvom antallet synes lavt. Selvfølgelig er



det mere gavnligt med samarbejde med andre foreninger, men når vi har 57 medlemmer,

er det flot med disse antal af de fremmødte til vores arrangementer.

Svar: Tak for kommentaren.

Nogle gange kan det være svært at gennemføre et arrangement når vi ofte får afbud på

dagen.

Kommentar: Måske gør vi ikke nok opmærksomhed på vores begivenheder online?

Svar: Vi gør et stort indsats med at reklamere om vores arrangementer på FB og IG.

Kommentar: Det kan også have noget med Facebooks algoritme at gøre. Facebook

bestemmer hvad vi ser og det kan være svært at komme udenom.

D. 30. januar (online)
Spørgsmål: Når det er dyrt at holde foredrag, så er det muligt at søge penge fra fonde.

Svar: Foredraget med Anja Ringgren (“Heksebørnenes mor”) var en succes, da vi kunne
søge og få penge fra fonde. Foredraget var også meget ønsket af vores medlemmer. Det
var et kæmpe arbejde med at søge penge fra fonde. Det lykkedes os at få penge fra to
fonde (DDU og DDL)

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Kommentar: Jeg har prøvet Smykbar og det var virkelig hyggeligt. Det er god ide at
prioritere den slags arrangementer for at tiltrække medlemmer.

Svar: Det vil vi tage til efterretning, tak.

Nu ser vi på medlemstallet hos LadyLike. Pr. 2023 har vi 57 medlemmer. I 2022 har vi

modtaget 6 udmeldinger. På næste slide viser vi citater om hvorfor de har valgt at melde sig

ud af LadyLike.



D. 22. januar

Kommentar fra et medlem: Citaterne fortæller at disse tidligere medlemmer ikke har

behov for LadyLike

D. 30. januar (online)

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Vi oplever at det generelt er svært at ramme alles interesser med de ressourcer, tid og

penge, vi har. Forleden arrangerede vi Escape Room efter ønske og kun af vores 2-3 deltog,

så er det jo svært at gennemføre sådan et arrangement, når Escape Rooms krav var mindst 4

tilmeldte. Når vi samarbejder med andre foreninger, oplever vi flere fremmødte da



interessegruppen er større og vi rammer flere personer (ikke-medlemmer).

Vores medlemmer har mange gode ideer til arrangementer, men engagementet til at

arrangere dem selv er meget lavt. Bestyrelsen kan ikke arrangere dem alle selv, vi mangler

opbakning og initiativ fra medlemmerne til at arrangere arrangementer.

Vi har 57 medlemmer. Vi har 15 medlemmer mellem 18-30 år, 42 medlemmer er over 30 år.

Størstedelen er over 30 år, så derfor kan vi sætte spørgsmålstegnet om LadyLike egentlig er

og skal fortsætte som en ungdomsforening? .

D. 22. januar

Spørgsmål: Hvordan så det ud med aldersfordelingen for 10 år siden?

Svar: Vores medlemmer er blevet 10 år ældre og vi har ikke fået så mange nye og yngre

medlemmer ind. Derfor har aldersfordelingen ændret sig; Nu er der et overtal af

medlemmer over 30 år.

Spørgsmål: Når man vil være medlem hos DDL, skal man samtidigt vælge en forening

lokalt. Har I kendskab til hvor mange har valgt at være medlem af DDL og derefter LadyLike

eller omvendt? Altså om nogen har valgt LadyLike tilfældigt som en lokal forening, fordi de

gerne vil være medlem af DDL?

Svar: Det synes at de fleste har valgt DDL og derefter LadyLike som lokal forening, altså

DDL som førsteprioritet.

D. 30. januar (online)

D. 8. februar

D. 11. februar (online)



Vi er kommet frem til at der er tre muligheder for LadyLike, dem vil vi gennemgå her:

Mulighed 1 - LadyLikes aldersgrænse udvides til 18-100+ år:

Vi har haft kontakt med DDL og ifølge DDL kan vi godt fortsat være en selvstændig

kvindeforening og udvide aldersgrænsen til 100+ (i stedet for den nuværende aldersgruppe

18-40 år).

Fordele for at udvide aldersgrænsen (se slide med Fordele og Ulemper). Uddybelser af nogle

af slidens sætninger:

Hvis vi får flere medlemmer, kan vi have flere arrangementer for LadyLikes medlemmer.

(Flere ressourcer)

LadyLike er rummelig, vi kan rumme forskellige typer kvinder.



Billig kontingent, LadyLike koster 475 kr i alt pr. år (inkl. medlemskab af DDL).

Ulemper:

Udfordring ved aftenarrangementer. Nogle (ældre) kvinder føler sig utrygge ved at gå hjem

om aftenen/i mørke. De skal derfor planlægge deres afhentning.

Madkultur: generationerne foretrækker forskellige slags mad, kan vi rumme alle? Kræver

det, at vi har en såkaldt madordning til arrangementer? Eller nøjes med at man selv

medbringer frokost? Kunne vi mødes i parken og sidde på tæpper eller kræves det stole,

hvor man kan sidde på?

D. 22. januar

Spørgsmål: Hvordan er vi konkurrent til Kvindeforeningen? Er der jalousi om hvem er

medlem i enten LadyLike eller Kvindeforeningen?

Svar: Vi mener ikke, der er konkurrence, da der er generationsskel. Kvindeforeningen (KK)

vil have os unge som medlem hos dem. KK har dog svært ved at finde personer til

bestyrelsesposterne, så de vil have os unge inde så det er faktisk en konkurrence om

medlemmerne.

Kommentar: Hvis vi ikke konkurrerer med Kvindeforeningen og slår os sammen med dem,

er det, kan vores ressourcer bruges bedre i en forening i stedet for to foreninger. Det er

bedre at være en kvindeforening i stedet for to som det er nu.

D. 30. januar (online)

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Spørgsmål: til ulempen, maks. antal deltagere. Det giver ikke mening for mig, hvor er det
en ulempe og hvorfor vil I overhovedet arrangere noget som har max. antal deltagere?
Burde der ikke være plads til alle?

Svar: Arrangementer med maks antal deltagere kunne for eksempel være workshops,
Escape Room eller bowling. Det kan ske at det ikke betaler sig med for mange deltagere til
Workshops, når oplægsholderen vil holde det simpelt. Eksemplet med Escape Room,
deres indendørsrum har krav om maks. antal deltagere, så spillet kan gennemføres
hensigtsmæssigt. Til bowling er der et antal baner, vi kan booke og vi ikke ved på forhånd
hvor mange vil deltage. Det kan være bindende at booke, derfor kan det være nødvendigt
med et maks antal deltagere.
Dog kan vi altid arrangere ad to omgange, så flere kan deltage.

Kommentar: Jeg synes ikke om at der skal være max. antal (først til mølle), og nogle bliver
udelukket på den måde.
Svar: Det er bare et tænkt eksempel, hvis vi får den udfordring med flere tilmeldinger end
før.

Spørgsmål: Har der været udfordringer med max. antal og flere end forventet vil tilmelde



sig?
Svar: Ja, det har vi prøvet før - at modtage flere tilmeldinger end der er plads til, men hvis
der er en stor interesse vil vi lave to omgange med to datoer og hold.

Kommentar: Jeg var virkelig glad for foredraget “Heksebørnenes mor”, men det var
ærgerligt, der ikke kom flere til arrangementet. Det var så spændende.

Svar: Ja, det er vi enige i. Når det er et større og dyrere arrangement og der er tolke på,
synes vi at alle skal være velkomne. Medlemmerne får en god billetpris og
ikke-medlemmer betaler en merpris ift. medlemsprisen, så på den måde har
medlemmerne en fordel.

Kommentar: Man kunne overveje at have et samarbejde med Kvindeforeningen (KK), når
de har et lokale til rådighed om fredagen. KK trænger virkelig til fornyelse i arrangementer,
emner. Jeg synes, at det er meget ensformigt hos KK. De har jo penge og lokale, så
muligheden er der. Der burde etableres et samarbejde mellem LadyLike og KK.

Svar: Ja, vi har prøvet at starte et samarbejde op, håber det kommer på et tidspunkt.
Vi er i hvert fald meget interesseret i samarbejde med KK.

Spørgsmål: Når man har været medlem af LadyLike før man bliver 40 år, kan man godt
fortsætte medlemskabet efter at have fyldt 40 år. Hvor mange medlemmer er over 40 år?

Svar: Lige nu er det ca. 4 medlemmer, der er over 40 år hos LadyLike.

Mulighed 2 - Fusion med Kvindeforeningen:

Her understreges det at det kun er et tænkt eksempel og vi ikke har talt med

Kvindeforeningen om en mulig fusion. Det er udelukkende fra vores perspektiv, oplevelse,

viden og overvejelse.

Fordele for at fusionere med Kvindeforeningen (se slide med Fordele og Ulemper).

Uddybelser af nogle af slidens sætninger:



Fordele:

Flere medlemmer: Vores begge foreningers medlemmer slås sammen - og forhåbentligt

melder aldersgruppen mellem 40-60 år sig ind, så bliver vi en stor kvindeforening tilsammen

og får flere nye medlemmer.

Generation-love: Vi kan lære af hinanden og vi bliver samlet på tværs af alder.

Ulemper:

Aldersammenstød: Bliver vi lyttet til i processen og arbejdsprocessen kan blive meget

langtrukken og standset pga. forskellige generationer, holdninger og meninger.

2 foreninger i samarbejde til fusion: Der er forskellige holdning om definitionen af “kvinde”.

Tidspunkter: Kvindeforeningens medlemmer består mest af pensionister (de kan stort set på

alle tidspunkter). Vores medlemmer har jobs eller studier, så vi primært kan om aftener eller

i weekender.

Teknologi: LadyLike bestyrelsen besvarer vores henvendelser meget hurtigere og vi kan tage

beslutninger undervejs uafhængigt af vores bestyrelsesmøder (Vi bruger Telegram,

Instagram og Facebook). Kvindeforeningens bestyrelse tager beslutninger til deres møder og

det kan tage et stykke tid, før man får svar fra dem.

Vi mister medlemmer: Vil vores medlemmer blive i foreningen efter fusionen eller smutter

de?

København/landsdækkende: Kvindeforeningen hedder KØBENHAVNS Døves Kvindeforening.

LadyLike er landsdækkende, så alle kvinder er velkomne til at være medlem hos LadyLike

uanset, hvor man bor i Danmark.

Generationskløft: LadyLikes medlemmer er mellem 18-40 år og KKs er cirka i gennemsnit fra

60 år og opefter. Hvor er gruppen imellem, den kan mangle som et forbindelsesled mellem

os og dem.

Uvelkommen: Vi har fået det indtryk af nogle af vores medlemmer ikke føler sig velkommen

hos Kvindeforeningen.

D. 22. januar

D. 30. januar (online)

D. 8. februar

Kommentar: Kvindeforeningen har ikke arrangementer om formiddagen, men fredag aften
(den 1. første fredag i måneden)

Kommentar: Hvis foreninger vælger at melde sig ud af 1866, kan det ske at

Døveforeningen af 1866s ejendom kan forefalde hvis ingen bruger det aktivt.

Ejendommen lever af medlemmerne. Det er jo ærgerligt hvis foreninger melder sig ud af



1866. Døveforeningen af 1866 er en forening, der er afhængig af indtægter fra udlejninger

af lokalerne som underafdelinger/foreninger bruger.

D. 11. februar (online)

Kommentar: Jeg tilhører gruppen mellem 40-60 år og jeg deltager for det mest i private

arrangementer, ikke hos Kvindeforeningen (KK) eller LadyLike. Jeg har overvejet KK, men

deres arrangementer og tilbud falder ikke i min interesse. Jeg og mit netværk laver noget

aktiviteter selv privat.

Kommentar: Jeg er ikke enig i at LadyLike kunne fusionere med KK. Det er to alt for

forskellige grupper, jeg tror ikke på at det kan fungere. Jeg er ikke medlem af KK og jeg er

mest interesseret i at LadyLike udvider aldersgrænsen til 100 +, fortsat er landsdækkende

og at vi bevarer LadyLike. Glem fusionen, det kommer ikke til at fungere.

Kommentar: LadyLikes aldersgrænse skal udvides, det foretrækker jeg.

Kommentar: Jeg er medlem af KK og jeg synes, alt er bare det samme. Der er intet nyt

eller forandring, det er så kedeligt. Jeg savner at være sammen med de unge. Vi kunne

overveje at LadyLike samarbejder med KK og bruger KKs lokale om fredagen, så vi kan

være sammen på tværs. Vi kunne lave et samarbejde; foredrag eller sociale samvær.

Selvfølgelig er det også afhængigt af hvem der sidder i bestyrelserne. Om det kan fungere

eller ej. Ofte starter KK kl. 13 om fredagen og den yngre generation kan først senere pga.

studie eller job.

Kommentar: Hvad nu hvis LadyLike udvider aldersgrænsen til 60 i stedet for 100? Det

kunne være en overvejelse værd.

Kommentar: Jeg mangler en forening som LadyLike, men jeg er over 40 år. Jeg vil gerne

være medlem, hvis LadyLike udvider aldersgrænsen. Jeg ønsker ikke at være medlem hos

KK. Jeg tror at LadyLike vil få nye medlemmer som i gennemsnit er maks 60 år gammel,

selvom grænsen er 100+ år.

Kommentar: Jeg er helt ærligt i tvivl om der kan findes en ny bestyrelse hvis grænsen

udvides.

Svar: Ja, det er også afhængigt om der er personer, der stiller op til bestyrelsen til

generalforsamlingen d. 16 april.



Vi kan se at der er en prisforskel mellem LadyLike og KK i kontingent (se slide).

Forskel:

LadyLike 475 kr. pr. januar 2023.

Kvindeforeningen 875 kr. pr. januar 2023.

(LadyLikes medlemmer under 30 år: de betaler 100 kr til DDU, 175 kr. til DDL og 200 til

LadyLike. Over 30 år: 275 kr. går til DDL, 200 kr. til LadyLike)

D. 22. januar

Spørgsmål: hvorfor er aldersgruppen mellem 40-60 år så vigtig?

Svar: Det er vores indtryk at gruppen gerne vil være medlem hos LadyLike, men kan ikke

pga. LadyLikes aldergrænse på 18-40 år. Derudover ønsker nogle af dem ikke at være

medlem hos KK, så de mangler et sted for kvinder. Gruppen mangler en forening, det kan

vi tilbyde. Nogen synes at LadyLike er mere rummelig og har plads til forskelligheder -

modsat KK.

Spørgsmål: Har LadyLike et medlemskab hos DDL og DDU?

Svar: Ja, LadyLike er direkte medlem hos både DDL og DDU.

Med hensyn til at KK hører under 1866, vil vi være bange for at man ikke har en direkte

kontakt med DDL og dermed mister vi de gode ting ved at være direkte medlem hos DDL

bl.a. deres foreningskonsulent. Hvorimod KK er medlem hos 1866 og så er er 1866

medlem hos DDL. Hvilket betyder at KK ikke har de samme medlemsmuligheder som

LadyLike har.



Kommentar: Det viser jo sig at der er flere ulemper, end fordele at fusionere med KK. Lad

være med at fusionere.

Kommentar: Når kontingentet hos KK er dyrere, vil vi miste medlemmer fra LadyLike.

Desuden er det virkelig svært at samarbejde med KKs bestyrelse.

Kommentar: Vi kan miste mange medlemmer pga. det dyrere kontingent hos KK.

Kommentar: Jeg synes, det dyrere kontingent er okay, da 1866 har lokaler til rådighed og vi

har et sted (Døveforeningen af 1866).

Svar: Ja, de har lokaler til rådighed, men medlemsforeningerne under 1866 betaler 2000

kr. hver gang for lån af lokale.

Kommentar: Desuden har nogle medlemskab hos flere foreninger, så det kan blive meget

dyrere samlet set hvis vi fusionerer med KK (næsten dobbelt så dyrt som LadyLike).

Kommentar: Jeg har et personligt princip ift. at KK hører under 1866. Jeg kan slet ikke

forstå at der skal betales kontingent til DDL, 1866 og Kvindeforeningen MEN så er

Kvindeforeningen alligevel IKKE repræsenteret hos DDL. 1866 repræsenterer for KK hos

DDL. Hvad er så meningen med at betale til DDL, hvis KK ikke har plads hos DDLs

repræsentantsmøder og landsmøder? Kun 1866 er repræsenteret hos DDL, det kan jeg

ikke se pointen i når KK også betaler kontingent til DDL. Når vi skal betale 400 kr. til 1866

og 200 kr. til KK, giver det jo ikke mening at KK ikke får fordele fra DDL. Derfor er jeg imod

at LadyLike hører under 1866 og mister fordelen ved at være repræsenteret hos DDL.

D. 30. januar (online)

Spørgsmål: Skal vi virkelig betale 400 kr. til 1866 for at være medlem af Kvindeforeningen?

Svar: Ja, det er ikke til at komme udenom.

D. 8. februar

D. 11. februar (online)



Mulighed 3 - at lukke LadyLike:

Hvis vi lukker LadyLike (se slide). Uddybelser af nogle af slidens sætninger:

Fordele:

Headhunting til bestyrelsen: Vi slipper for at headhunte nye kræfter til bestyrelsen og de

sidste 4 år har man headhuntet til LadyLike bestyrelse. Der bruges unødvendligt ressourcer

på det end at fokusere på driften.

Færre foreninger: Samfundet i dag gør jo, at jo færre foreninger, jo bedre. Så støtter vi de

foreninger som stadig lever - og man heller ikke er medlem hos flere på en gang.

Ressourcer: Vi kan bruge vores ressourcer andetsteds / i en anden forening / i en anden

bestyrelse.

Ikke usikker økonomi: Jo flere udmeldinger, jo færre kontingentpenge er der til gode og vi

kan derfor være bekymret med LadyLikes økonomi på sigt.

Ulemper:

DDL kan miste medlemmer: (Man skal være medlem hos DDL for at være medlem hos

LadyLike.) Hvis man ikke ønsker at være medlem hos en anden forening end LadyLike, kan

DDL miste medlemmer.

D. 22. januar

Kommentar: Til generalforsamlingen skal der findes en ny bestyrelse, hvis LadyLike skal
fortsætte. Det er så vigtigt at understrege for medlemmerne at hvis LadyLike skal
fortsætte, så skal der også findes en ny bestyrelse.

Svar: Pt. har vi ikke modtaget henvendelser om der er nogen, der gerne vil stille op til

bestyrelsen. Gruppen over 40 år kan sagtens stille op til bestyrelsen til



generalforsamlingen, hvis det bliver godkendt på dagen at aldersgrænsen bliver udvidet til

100+ år og de samtidigt bliver medlem af LadyLike. Muligheden er der, det skal vi bare

informere godt om.

Selvom den nuværende bestyrelse stopper, vil vi selvfølgelig guide den nye bestyrelse: vi
hjælper gerne til med bestemte opgaver, en af os vil bl.a. hjælpe med at opdatere
hjemmesiden fremover. Vi forsvinder ikke med det samme, vi vil sørge for en god
overlevering og støtte den nye bestyrelse, så længe der er brug for det.

D. 30. januar (online)

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Kommentar: Situationen er jo sårbar når hele LL-bestyrelsen stopper og KK har brug for de
unge i deres bestyrelse. Derudover er kulturen hos KK svært at ændre, det tager tid og
derfor er der brug for de unge ind i KK-bestyrelsen. KK har virkelig brug for hjælp til deres
hjemmeside, bestyrelsesarbejde og teknologi. De mangler ressourcer.

Kommentar: Medlemmer som bor i Jylland kunne overveje at være medlem af Aarhus
eller Aalborg døveforeningerne, så de har et sted at mødes med andre.

Svar: Vi har to medlemmer, der bor i Jylland.

Spørgsmål: LadyLike er jo repræsenteret hos DDL, kæmper I også for kvindesagen?

Svar: Vi har ikke været så fokuseret på det politiske, men det er muligt - men det, vi bl.a.
har gjort er i forbindelse med #rækhåndenopdøve: et af LadyLikes medlem var med til at
repræsentere LadyLike til at udvikle samværpolitikken og dermed havde vi som en
kvindeforening en indflydelse. Vi er i hvert fald glad for at være repræsenteret hos DDL, så
vi har en stemme.

Diskussion i grupper:

Spørgsmål nr 1:

Hvilken af de tre muligheder foretrækker du?

(Lukning, fusion, udvidelse af aldersgrænsen?)

D. 22. januar

Svar/kommentarer fra grupper:

Gruppe 1: Vi afviser at fusionere med KK. Enten skal LadyLike blive eller lukke. Vi kan finde

andre muligheder at mødes med andre og vi har vores venner i vores private liv.

Det er spild af tid og energi hvis LadyLike skal fortsætte. Vores ressourcer kan bruges

andetsteds.

Gruppe 2: Synes ikke, vi skal lukke men afprøve den mulighed med at udvide

aldersgrænsen. Den er jo ikke afprøvet, så vi skal give den en chance. Vi kan minimere



antallet af bestyrelsen fra 6 til evt. 4. Det kræver også at vi skal finde en ny bestyrelse for

at holde LadyLike kørende og afprøve det med udvidelsen af aldersgrænsen. Det er værd

at afprøve først før vi evt. lukker LadyLike.

D. 30. januar (online)

Gruppe 1: Vi er enige om den første mulighed: LadyLike udvider aldersgrænsen til 18-100+
år. Engang var LadyLike en ungdomsforening, tiden har ændret sig så vi bør følge med
tiden: vi bør åbne for medlemmer over 40 år. Medlemmer bliver ældre og melder sig ud af
LadyLike fordi grænsen er 40 år. LadyLike bør lave en ny strategi: aldersgrænsen udvides til
100+ så vi kan tiltrække nye medlemmer over 40 år. Vi er jo ikke en ungdomsforening
mere.

Gruppe 2: Vi foretrækker den første mulighed (udvidelse af aldersgrænsen) men der er et
problem: kan der findes en ny bestyrelse?

D. 8. februar

Svar fra et ikke-medlem: Jeg vil gerne at LadyLike fusionerer, men som en ny forening

under DDL sammen med Kvindeforeningen. Dvs. en ny forening for kvinder, hvor to

personer fra både KK og LadyLike bestyrelser er ind i den nye bestyrelse sammen med to

medlemmer.

Svar fra et ikke-medlem: Det er ikke muligt at KK fusionerer med LadyLike og lukke som

forening, da de har egenkapital i foreningen. Kapitalen kan gå tabt, hvis de lukker som

forening og kommer over til LadyLike eller en ny forening.

En anden mulighed kunne være at LadyLike lukker og alle medlemmerne flytter over til KK

– og sparer ressourcerne ved en fusion.

KK har flere lækre arrangementer nu da de har kapital fra salget af Vista. Dog er de dyre

ved deltagergebyr og ikke alle kan deltage (ikke alle har økonomisk frihed).

I hvert fald håber jeg at LadyLike bliver – som afdeling under 1866.

Når kontingentet hos 1866 er dyrere, er det muligt at få støttemidler til kontingentet via

DDLs støttefond. Man kan sende en ansøgning til fonden.

Svar fra et ikke-medlem: Aldersgruppen 40-60 år passer deres jobs og prioriterer

foreningers sociale arrangementer. De prioriterer ikke så meget møder og foredrag hos

foreninger, så det er en god ide at prioritere sociale arrangementer.

Der er en bekymring, hvis LadyLike lukker: flere som ikke ønsker at være medlem hos KK

og er ensomme - hvor skal de være hvis LadyLike lukker. Vi mangler et mødested, hvor vi

møder nye mennesker (bl.a. Absalon, da de havde lokale åbent hver fredag aften for de

unge). I dag er det svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, da folk i dag tænker på sig

selv og ikke gå ind i frivilligt arbejde.

D. 11. februar (online)

Kommentar (fra et medlem):



Før dette medlemsmøde gik jeg ind for en fusion med KK og det skrev jeg også ind i
spørgeskemaet. Efter medlemsmødet har min holdning ændret sig, nu vil jeg ikke
fusionere med KK. Nu hvor jeg får mere at vide om KKs kultur, stemning,
bestyrelsesarbejde og sædvane.

Kommentar (fra et ikke-medlem): Når LadyLike har den næste generalforsamling (16.
april), er der en chance for at finde en ny bestyrelse? Jeg er helt ærligt i tvivl.

Svar: I morgen har bestyrelsen et møde om hvilken mulighed, LadyLike skal gå efter
(fusion, lukning eller aldersgrænsen udvides). Derefter vil vi lave en opsamling om vores
fremtid.
Vi vil også opfordre alle til at overveje om de vil stille op til bestyrelsen, hvis
aldersgrænsen skal udvides så alle personer på 18-100+ år har en chance for at stille op på
dagen. Selvom den nuværende bestyrelse stopper, vil vi selvfølgelig bakke den nye
bestyrelse op: vi kommer til at have en god overgangsmøde, en af os vil hjælpe med at
opdatere hjemmesiden fremover og nogle af os sidder gerne i aktivitetsudvalg.

Kommentar (fra et ikke-medlem): Jeg vil kontakte mit netværk om at deltage i jeres
generalforsamling, så jeg håber, der kommer flere på dagen.

Kommentar (fra et ikke-medlem): Jeg er interesseret i at være medlem hos LadyLike, hvis
aldersgrænsen udvides. Det er tungt at være hos KK, synes jeg.

Svar: KK har generalforsamling i marts og LadyLike d. 16. april. Vi vil virkelig opfordre jer til
at møde op til vores generalforsamling så vi evt. kan finde en ny bestyrelse og få nye
medlemmer hvis aldersgrænsen udvides.

Vi har brug for jeres netværk til at komme i kontakt med personer, der kunne være
kommende LadyLike-medlem - og evt. bestyrelse.

Spørgsmål nr. 2:

Hvordan vil du bidrage? (Sociale medier, arrangement, bestyrelse, praktisk gøremål?)

D. 22. januar

Gruppe 1: Vi kan bidrage med SOME: hvert medlem kan fortælle om noget positivt

omkring LadyLike/arrangementer hver måned. Det kan skabe dominoeffekt at fortælle

noget positivt om LadyLike.

(medlem 1) Jeg kan bidrage med det, jeg er god til og medlemmerne kan få det af mig.

Alle kan gøre det.

Gruppe 2:

(medlem 1) Jeg overvejer at stille op til bestyrelsen for at LadyLike kan fortsætte. Jeg kan

bidrage med det økonomiske arbejde.

(medlem 2) Vi kan bidrage ved at deltage i arrangementer og planlægge arrangementer på

skift i medlemsgruppen.



(medlem 3) Jeg bidrager ikke med noget. Mine venner er næsten de samme personer som

i LadyLike-gruppen, så det er ikke relevant for mig at bidrage. Jeg er med i dag, da jeg

mener at LadyLike skal lukke og vi flytter andetsteds, evt. til Kvindeforeningen.

D. 30. januar (online)

Gruppe 1: (medlem 1) Jeg har ikke korrekte eksempler at bidrage med. LadyLike kan bruge
medlemsgruppen til at efterspørge bidrag og hjælp. Der er den mulighed at reducere
bestyrelsen fra 6 til 4 personer og derefter danne diverse udvalg under bestyrelsen = der
kan planlægges arrangementer til de forskellige interesser.

Gruppe 2: (medlem 1) Jeg er klar på at stille op til bestyrelsen men det er svært og
usikkert for mig, når alle fra den nuværende bestyrelse stopper. Desuden bør vi blive
under DDL, så vi kan have flere medlemmer med andre interesser (personer med familier
etc). Det bliver for snævert, hvis under KK.

D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Spørgsmål nr. 3 Hvad er konsekvenserne hvis LL lukker? Generelt / personligt.

D. 22. januar

Svar fra grupper:

Ikke en stor konsekvens generelt, men lidt hos hver enkelt. Man mangler et sted, og også

hvad vi føler for LadyLike.

Hvis man ikke har venner, så bliver man mere ensom, hvis man ikke har andet end

LadyLike.

Der er faktisk en positiv konsekvens: vi bliver frie for at skulle finde nye personer til

bestyrelsen og vi kan vores bruge ressourcer andetsteds. Vi sparer tid og energi på det

svære arbejde, der kan ligge forude.

(3 ud af 6 har besvaret spørgeskemaet, 3 besvarer på dagen.)

D. 30. januar (online)

Gruppe 1:  ikke stor konsekvens generelt men vil ramme en lille gruppe som mangler et
sted at mødes socialt.

Gruppe 2: Konsekvens ved at der ikke er et sted kun for kvinder.

D. 8. februar

D. 11. februar (online)



Midtvejsresultat (data fra omkring 22. januar):

Besvarelser:

· 28 i alt

· 16 medlemmer af LadyLike

· 12 ikke-medlemmer

Medlem af LadyLike:
· 16 siger ja
· 12 siger nej

Alder:
· 4 af 18-30 år
· 11 af 31-40 år
· 12 af 41 og opefter.

Selvstændig:
· 15 siger ja
· 1 siger nej
· 12 siger ved ikke

Medlem af Kvindeforening:
· 3 siger ja
· 25 siger nej

Lukke:
· 2 siger ja
· 19 siger nej
· 7 siger ved ikke

D. 22. januar

Kommentar: Fedt at se, personer over 40 år har besvaret skemaet: De vil ikke lukke og

gerne vil være medlem, hvis LadyLike udvider aldersgrænsen til 18-100+.

Kommentar: Jeg er imod lukning af LadyLike. Vi skal bevare foreningen.

D. 30. januar (online)

Kommentar: Det er interessant at se at mange siger nej til lukning, selvom besvarelserne
kommer fra både medlemmer og ikke-medlemmer. Flere ønsker ikke at LadyLike lukker.

D. 8. februar



D. 11. februar (online)

Kommentar (ikke medlem): Jeg vil hjælpe med at sende spørgeskema-linket til mit
netværk. (Bestyrelsen takker mange gange for hjælpen)

Eventuelt:

Feedback fra medlemmer om dagens oplæg og diskussion:

D. 22. januar

Kommentar: Det er dejligt at se et meget tydeligt oplæg, en hel masse ros til bestyrelsen.

Spørgsmål: Vil der komme en opsamling af de kommende medlemsmøder?

Svar: Ja, der vil komme en opsamlingsvideo og referatet kommer på hjemmesiden.

D. 30. januar (online)

Kommentar: Jeg savner en oversigt over kommende arrangementer, det er svært at
overskue hvilke arrangementer, der er (især når det står på Facebook).

Kommentar: Det er så fedt med flere medlemsmøder så flere kan være deltage. Stor ros!
Jeg kender også andre kvinder over 40 år som vil være medlem af LadyLike, men det er
ikke muligt nu pga. aldersgrænsen 18-40 år.

Spørgsmål: Er det muligt at være med til generalforsamlingen online?

Svar: Det er ikke sikkert, men vi ser på det.

Forslag fra gruppen: Det er så vigtigt at informere om at hele bestyrelsen stopper og at
LadyLike fremtid afgøres til generalforsamlingen. Vigtigt at alle skal vide det, så man kan
møde op til generalforsamlingen og bidrage til at LadyLike kan fortsætte.



D. 8. februar

D. 11. februar (online)

Kommentar (ikke-medlem): Det er så spændende, hvordan det kommer til at se ud med
LadyLike og fremtiden. Det er så vigtigt at døve kvinder har et mødested i en eller anden
form! Jeg synes, der skal ske noget nyt - jeg keder mig i KK.

Vigtig information: Generalforsamling d. 16 april. kl. 11 hos DUF, Østerbro.

Tak for i dag.


