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Generalforsamling den 13. marts 2019, Kvinder danner Netværk 
 
Til stede ved generalforsamling var ved dennes afslutning 31 deltagere. 
 
Dagsorden: 
 
1, Valg af dirigent   
2. Referent  
3. Stemmetællere  
4. Årsberetning 
5. Godkendelse af Årsberetning  
6. Godkendelse af budget 
7. Godkendelse af regnskab 
8. Fastsættelse af kontingent 
9. Behandling af ændringsforslag til vedtægter 
10. Organisationsplan. 
11. Valg 
12. Evt. 
 
1. Valg af dirigent 
Marla 
 
2. Referent 
Kirsten 
 
3. Stemmetællere 
Pernille og Soz 
 
4. Årsberetning 
Årsberetning læses op af Anja, da Sacdiyo var blevet forhindret i at møde op pga. sygdom. Dette 
vedlægges referatet, som et dokument,  
 
Der nævnes derudover, denne at Inge Lise har brugt langt tid på at få oprettet konto i banken, (4 
mdr.). 
 
Vi er på nuværende tidspunkt 55 medlemmer af Kvinder danner Netværk.  
 
Marla supplerer at det betyder noget, at vi kender hinanden, og dermed kan hilse på hinanden når 
vi mødes udenfor huset.  
 
Anja fortæller også, at hun i forbindelse med Helhedsplanen, har været inviteret i 
Arbejdsmarkedsudvalget, der især var interesseret i at høre omkring vores forening: Kvinder 
danner Netværk, og politikkerne nu har øjnene oppe for vores foretagende.  
 
Der suppleres med, at der nu er fundet to børnepassere til at tage sig af de evt. børn, De er med til 
vores kvindeaftener.  
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Økonomi: Helhedsplanen støtter fortsat op omkring Kvinder danner Netværk, og der er ansøgt om 
midler, hvorfra der ventes svar i juli på den ene, og §18 midler søges her inden 1. maj.  
 
Det har været en travl tid, at starte nyt op, så nu skal der mere ro på, og foreningen skal vokse stille 
og roligt, og der arbejdes på, at opgaver bliver bedre fordelt, og omstruktureret. Dette beskrives 
under pkt 10.  
 
5. Godkendelse af Årsberetning: 
Godkendt.  
 
6. Godkendelse af Budget 
Der findes endnu ikke et budget endnu. Det skal den nye bestyrelse udarbejde når de mødes på 
første bestyrelsesmøde d. 29 april. 
 
7. Godkendelse af regnskab 
Der findes endnu ikke et regnskab 
 
8. Fastsættelse af Kontingent 
På nuværende tidspunkt er kontingentbetaling på kr. 100 pr, år, inkl kaffe/te 
 
Dette fastholdes indtil næste generalforsamling.  
 
9. Behandling af forslag til ændring af vedtægter: 
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne, på baggrund af de erfaringer der kommet i løbet 
af den tid foreningen har eksisteret. Det foreslås, at gæster ikke betaler for indgangen, men at de 
betaler penge for den kaffe de drikker til foreningen, udfra de kander kaffe foreningen køber af 
kiosken.  
 
Gæster køber kaffen via foreningen i kiosken til kr. 5, og medlemmer viser medlemskort i kiosken 
for at modtage kaffe. 
 
På nuværende tidspunkt betales kr. 20 i døren, og det skaber lidt problemer i arbejdsgangen på 
aftenerne.  
 
Der tales frem og tilbage omkring dette, og spørgsmål omkring arrangementer, og hvordan der kan 
kendes forskel på medlemmer og ikke medlemmer, kan løses ved, at medlemmer viser 
medlemskort, og der er en brugerbetaling for ikke medlemmer. Arrangementer kan evt. afholdes i 
en af de tilstødende lokaler.  
 
Forslaget bliver vedtaget med 24 stemmer for og 1 imod 
 
10.  Organisationsplan 
 
Bestyrelse: 
Varetager økonomi 
søgning af fonde evt. med hjælp fra Kultur og Frivillighuset. 
Medlemsregistrering 
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Arbejdsgruppe: 
Varetager at lave en årsplan for aftenerne 
Bage kage til aftenerne 
der melder sig 3 til dette. (Anja jeg håber du fik navne på disse). Bon på indkøb afleveres til 
bestyrelsen, og der refunderes. 
 
Kaffe: 
Spørge køkken Inge Lise om hjælp til dette. 
 
Vagtplan: 
Forsøges afskaffet, og Anja er her 
 
Sms: 
IngeLise varetager posten frem til sommerferien.  
 
Facebook: 
Kirsten er på opgaven, indtil denne kan varetages af en fra bestyrelsen.  
(Anja, jeg har tilføjet dig som administrator på siden).  
 
Der skal være flere der varetager disse poster, så bestyrelsen ikke skal stå med alle arbejdsopgaver 
på en gang.  
 
Soz nævner, at hun oplever, hvor vigtigt det er i forbindelse med integration, og udtalelser omkring 
dette, at det har en betydning, at man er medlem af en forening, og kan fremvise medlemskort på 
dette. At det viser, at man er integrer bar, Vi håber, at foreningen kan være et forbillede for andre. 
 
11. valg 
 
Inden generalforsamling består bestyrelse af: Sacdiyo, Ghada, Kobra, Lamia, Golaley, Mette og 
Kirsten. Fratrådt i løbet af året er Soz og IngeLise. 
 
På valg er: 
 
Lamia, modtager genvalg 
Mette, modtager ikke genvalg 
Kirsten modtager ikke genvalg 
 
Til bestyrelsen vælges denne gang 4, da Anja tidligere har deltaget, men ikke været en del af 
bestyrelsen.  
 
Der vælges til bestyrelsen: 
Anja 
Lamia 
Ahlam 
Kelstan  
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Som suppleanter vælges til bestyrelsen: 
Hodan 
Zahra 
 
Ny bestyrelse: Sacdiyo, Kobra, Ghada, Golaley, Lamia, Anja, Ahlam, Kelstan 
Suppleanter: Hodan og Zahra 
 
 
Til arbejdsgruppen ønsker disse af være en del af: 
Wafaa 
Anja 
Kobra 
Zeinab 
Mette 
 
 
12. Evt. 
Anja fortæller om modeshowet i Trivselshuset den 10. april 2019, og hvad der skal foregå denne 
dag. Det er en mulighed, udover at se modeshowet, at der skal skabes forbindelse mellem kvinder 
og virksomheder, der udbyder småjobs. Formålet er at skabe netværk og at virksomhederne får øje 
på kvinderne.  
 
 
Afslutning på aftenen: 
Kvinder danner Netværk fortsætter i bedste stil, og vi ønsker den nye bestyrelse og arbejdsgruppe 
god arbejdslyst.  
 
 
Referent 
Kirsten Bech Thorsen 
28. marts 2019 
 
 
 
 
 


