
Referat fra Generalforsamling den 26. september 2018. 

 

Anja forklarer, hvad der skal ske fremadrettet og hvor vigtigt det er, at folk samarbejder om den 
kommende forening. 

Anja læser vedtægterne op, som derefter skal godkendes/ikke godkendes. 

Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 

 

§1. Foreningens navn. 

Godkendt. 

§2. Foreningens hjemsted. 

Godkendt. 

§3. Medlemsskab. 

Godkendt med kommentarer: der blev spurgt, om der er fordele ved betalende arrangementer for 
medlemmer – dertil blev der svaret, at medlemmer vil få tilbudt en anden pris til særlige 
arrangementer end ikke medlemmer. Kun medlemmer der kan komme med forslag.  

Der var en god diskussion vedr. medlemsskab, da ikke medlemmer skal betale 20 kr for at være 
med pr. gang. På dette tidspunkt var der 26 kvinder til stede og der blev stemt ved håndoprækning. 
19 ud af 26 stemte for prisen på 20 kr pr gang (ikke medlemmer). Medlemmer betaler 100 kr. pr år 
inkl. kaffe/the.  

§4. Kontingent. 

Godkendt med kommentarer: der blev spurgt, om man får en kvittering for betalt medlemsskab – 
dertil blev der svaret, at det gør man – desuden virker medlemskortet som kvittering. 

§5. Udelukkelse. 

Godkendt. 

§6. Generalforsamling. 

Godkendt. Dog skal sætningen: ”Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt 
indvarslet generalforsamling, er beslutningsdygtige uanset det fremmødte antal medlemmer” 
formuleres mere tydeligt. 

§7. Foreningens ledelse. 

Godkendt. 

§8. Regnskab. 



Godkendt. 

Eventuelt. 

Skal tilføjes til vedtægter: 

Filmoptagelser og billeder under kvindeaften er ikke tilladt uden tilladelse, da nogle lægger billeder 
ud i et offentligt forum. Jf. Persondataloven. 

Bestyrelsen reviderer løbende, om der kommer nok til kvindeaften. 

 

Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 

På dette tidspunkt er der 29 kvinder til stede og alle må stemme på to personer. 

8 personer valgte frivilligt at stille op: Lamia, Golaley, Parwin, Ghada, Kobra, IngeLise, Kirsten, 
Sacdiyo samt Soz. 

Flg. blev valgt ind i bestyrelsen: Lamia, Golaley, Ghada, IngeLise, Kirsten, Sacdiyo samt Soz. 

Suppleanter blev Kobra samt Mette. Anja vil spørge Parwin om hun vil være suppleant, da hun ikke 
kunne deltage i mødet. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. 

Stemmetællere: Mais samt Nina. 

To stemmesedler var ugyldige, da der ikke var påført to navne. 

Anja kalder ind til konstituerende møde i bestyrelsen og deltager selv nogle gange – dog uden 
stemmeret. 

 


