Generalforsamling 18. oktober 2020
Tilstede: 9 fremmødte, hvoraf en enkelt ikke var medlem af Tribaderne og dermed uden stemmeret.

1. Marianne Pedersen (Venø) blev valgt til dirigent
2. Susan Møller valgt som referent
3. Loa Svendsen og Maria Nygaard blev valgt som stemmetællere

4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers årsberetning blev fremlagt og godkendt




Koordinationsgruppens beretning – se bilag 1
Foredragsgruppens beretning - se bilag 2
Korets beretning – se bilag 3

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget: se bilag 4 og 5
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Budgettet blev fremlagt godkendt. Det bliver dog lavere end forventet pga. Covid-19 der begrænser
foreningens aktiviteter.

6. Opfølgning på debatmødet d. 16. feb. 2019:
Debatmødet blev holdt inden Covid-19 lukkede hele landet ned. Der var enighed om, at det ikke
ville give mening, at tage det op på nuværende tidspunkt, da Covid-19 stadig skaber en del
restriktioner for foreningens aktiviteter. Det bliver derimod taget op på næste generalforsamling i
marts 2021 eller på den anden side af Corona.
Referat af debatmødet afholdt d. 16.02.2019 – se bilag 6
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7. Fastsættelse af kontingent:
Med 4 stemmer for og 3 imod blev det vedtaget, at sætte kontingentet ned fra 150,- til 100,gældende fra 1. januar 2021.

8. Valg:
Susan Møller blev valgt for 2 år
Der blev ikke fundet en der kunne erstatte Maria Nygaard, så hun fortsætter proforma, men kun
indtil næste generalforsamling.
Der var ingen der ønskede, at indtræde i bestyrelsen, i stedet for Solvei Helen Jørgensen, så denne
position er vacant. Der blev heller ikke fundet nogle suppleanter.
I stedet for at ændre vedtægterne, valgte vi enstemmigt, at lade disse stillinger være
ledige/ubesatte.
Som revisorer blev Kirsten Holm og Sofie Frandsen valgt. Men ingen suppleant.
Koordinationsgruppen har på generalforsamlingen fået mandat til, at finde nogen der ønsker at
indtræde i bestyrelsen, uden at skulle vælges først. Så skulle der sidde nogle medlemmer der har
lyst til foreningsarbejde, så skriv en mail til tribaderne@tribaderne.dk
På grund af Covid-19 og mangel på medlemmer der vil gå ind i koordinationsgruppen, kører vi
stadig på lavt blus indtil næste generalforsamling.

9. Indkomne forslag:
1. Forslaget fra Solvei H. Jørgensen om at genindføre MobilePay blev ikke vedtaget. 1 stemte for
og 7 imod.
Men det er en mulighed, at benytte MobilePay ved enkelte begivenheder, hvis der skulle blive
behov for det.
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2. Forslag 2, 3, og 4 udsættes til næste GF, da der var enighed om, at det ikke giver mening på
nuværende tidspunkt at diskutere og evt. ændre på foreningens struktur.
Se bilag 7, 8 og 9.

I forslag nr. 3 af Vita Hobolt, blev et enkelt punkt behandlet; at finde et lokale hvor vi kan
mødes.
Vi har allerede mulighed for at mødes og holde arrangementer på Folkestedet, i
Frivilligcenteret, på Cafe Sappho og i LGBT+huset. Der var ingen der stemte for, at finde
yderligere lokaler.

3. Forslag nr. 5 af Bodil Nielsby handler om, hvorvidt vi skal kalde en trøffel for en trøffel eller en
romkugle. 1 stemte for og 5 imod at forslaget kom til behandling.

Evt.


Vita Hobolt vil gerne tage initiativ til at mødes en eftermiddag, en gang om måneden, over en kop
kaffe eller andet evt. på Folkestedet. Hun søger en anden der vil hjælpe til med dette. Er der nogle
medlemmer der har lyst til det, så skriv endelig en mail til tribaderne@tribaderne.dk
Koordinationsgruppen hjælper også gerne med booking af lokaler og andet.



Mødet sluttede med en lille afskedsgave til Solvei Helen Jørgensen, som tak for hendes indsats i
koordinationsgruppen.
Og 2 flasker vin til Marianne Pedersen, som tak for indsatsen som dirigent.

Tak for et godt møde til alle der mødte op
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Bilag
1. Årsberetning fra koordinationsgruppen
Vi har holdt et møde hver måned, undtagen i juli pga. sommerferie. Susan gik fra at være suppleant til
medlem af koordinationsgruppen, dermed var gruppen fuldtallig med 5 medlemmer, samt en enkelt
suppleant.
Møderne gik med det daglige administrative arbejde; regnskaber, referater, opdatering af hjemmesiden,
udsendelse af nyhedsmails til medlemmerne samt at arrangere Tribadesaloner, en tur til Cafe Alrø og
julefrokost. Marian og Maria deltog desuden i et LGBT+ seminar i oktober måned.
Vi valgte, at købe en nøgle til de nye LGBT+lokaler. Så medlemmerne af Tribadernes Net fremover kan låne
lokaler både på Folkestedet, Cafe Sappho, i Frivilligcenterets nye lokaler i Sønder Alle 33 og hos LGBT+ i FObyen.
Ved generalforsamlingen 2019 fik koordinationsgruppen bevilliget 6000 kr. til teknologiske indkøb, men vi
fandt ikke behov for andet end en printer til 1548 kr. Der blev også bevilliget 5000 kr. til Cafe Sapphos
lydisolering, som blev overført til dem i oktober 2019.
Vi valgte desuden at droppe Mobile Pay fra 1. januar 2020, da vi skønnede at det blev for dyrt.
Tribadesalonerne på Cafe Sappho blev afholdt 8 gange i 2019; med en spilaften, en sangaften, en
intimkoncert med Harald uden de blå tænder, Solvei der fortalte om at leve med kronisk cancer, en aften
med fællesspisning, et møde om AA, i december jule-klip-og-klistre med gløgg og æbleskiver og endelig en
aften med vodkasmagning, som måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Til flere af arrangementerne var der
meget lidt opbakning fra medlemmerne. Meget få mødte op og en enkelt gang kom der slet ingen, så
salonerne fortsætter ikke i 2020. Turen til Cafe Alrø, i september, var til gengæld populær, med kæmpe
tarteletter og foredrag.
I dec. 2019 arrangerede vi en julefrokost. Stor tak til de 2 frivillige, Loa og Sofie, der hjalp til på selve dagen.
Det blev en rigtig hyggelig aften med en koncert af Lien de Fae og vi fik en del positive tilbagemeldinger.
Det var en stor opgave, at arrangere, så hvis koordinationsgruppen skal stå for det igen, må der flere
frivillige kræfter til.
På debatmødet i februar, kom der mange gode ideer på banen, det blev et godt og konstruktivt møde, som
vi håber kan give afsæt til flere aktive medlemmer det kommende år.
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2. Årsberetning fra foredragsgruppen

Kære alle
Året startede med et vellykket foredrag med Birgitte Possing ”Argumenter mod kvinder”. 85 oplagte
kvinder deltog og nød pausen med hvidvin, chokolade og fællesskab. Foredraget sluttede med mange
engagerede spørgsmål og vi takker for en god opbakning.
I efteråret havde vi planlagt et foredrag med tidligere kulturminister Jytte Hilden ”Takt og tone til tiden”.
Men på grund af manglende opbakning valgte vi at aflyse foredraget.
For 2020 vil vi arbejde på, at lave et arrangement i løbet af efteråret, og håber på, at der stadig vil være
mulighed for underskudsgaranti.
Foredrags hilsner,
Foredragsgruppen ved Rie, Jette, Kirsten og Betsy

3. Årsberetning fra koret

Vi startede i Byhøjskolens lokaler, som de tidligere år, med Lærke som korleder. Vi var 14 kvinder, der hver
tirsdag sang en god blanding af en, to og flerstemmigt. Nogle gange øvede vi samme sang flere gange – og
blev jo rigtig gode😃 – andre sang vi kun en gang og hver aften sluttede vi af med en ”aftensang” og
derefter en kaffe/øl på en nærliggende Cafe.
Til efterårets sæson havde LGBT+huset fået egne lokaler i FO-byen – tillykke – og vi har derigennem kunnet
forhandle en fordelagtig aftale med FO, så vi er nu flyttet derop, og det er et meget bedre lokale.
Sidst på sæsonen måtte Lærke desværre stoppe, men hun fandt en afløser, Cecilie og hun fik hurtigt sat sig
i respekt overfor den sang – og snakkeglade korgruppe på 17 kvinder og vi sluttede året med en flot
julefrokost.
På korets vegne
Kirsten og Maria
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4. Regnskab 2019
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5. Budget 2020

Budget 2020
Indtægter:
Medlemskontingent

kr 15.000,00

Overskud aktiviteter

-

*øl, vand, pant, badge

-

overskud fester

-

Indtægter:

kr 15.000,00
Udgifter:

Hjemmeside, EDB

-kr 1.000,00

Møder, generalforsamling

-kr 1.500,00

kontor

-kr 1.000,00

Underskuds garanti foredragsgruppen

-kr 5.000,00

Underskudsgaranti tribade Salon/fest

-kr 5.000,00

Tryksager/t-shirts

-kr 500,00

Blomster, vin og gaver

-kr 1.000,00

Bank

-kr 2.000,00

It-udstyr

-kr 4.000,00

forplejning ko-gruppen + overført fra 2019

-kr 2.624,40

I alt

-kr 23.624,40
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6. Referat fra debatmødet 16.02.2019

Tilstede: Loa Svendsen, Anne Marie Goos, Lisbeth Lohmann, Jette Christiansen, Susanne Feldt, Annette
Dederding, Bente Lindstrøm, Birgit Hansen samt 4 fra koordinationsgruppen: Anja, Maria, Marian og Solvei

a. Oplæg: Tribadernes Net 2015 har nu eksisteret i 5 år og det er tid til at debattere den
nuværende strukturs fordele og ulemper, og om den skal bevares eller ændres. Det vil
måske samtidig give et fingerpeg om, hvad der gik galt i 2019, hvor udbuddet af aktiviteter
faldt væsentligt i forhold til de forgående år. Måske er tiden løbet fra foreningsmodellen,
eller skal vi blot hver især, blive bedre til at byde ind med aktiviteter?

b. Tribadernes form og fremtid


50 medlemmer besvarede spørgeskemaet og alle synes, at Tribaderne skal
fortsætte – kun 4 heraf vil bidrage aktivt, dvs. planlægge og organisere.



Af de fremmødte tilkendegav flere, at der er for stor splittelse både internt og
eksternt. Der er for mange grupperinger/fraktioner, som ikke er med i TN. Og
internt holder mange sig til dem de i forvejen kender, i grupper der ikke er
tilgængelige for andre Tribader.



Nogle vil gerne have flere visioner og andre vil bare gerne mødes med andre
kvinder. Kan vi blive bedre til kommunikere hvem – og hvad TN er? Susanne ønsker
en visionsgruppe.



Flere ytrede, at det er vigtigt at vi står sammen og har et netværk, da vi har
problemer med ensomhed (Anne Marie). Mange har sociale – eller arbejdsmæssige
udfordringer og vi bør tage større ansvar for hinanden, med omsorg og forståelse
(Susanne).



Er foreningsformen forældet? Lisbeth efterspørger en større grad af spontanitet og
sammenligner med en gruppe i Ålborg, der er mere uformel og mindre
foreningsagtig.
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c. Hvordan bliver medlemmerne mere aktive


Loa og Birgit vil gerne være aktiv ved at deltage i forberedelse til fest eller
julefrokost



Anne Marie undrer sig over, hvorfor der ikke er flere der vil med på den årlige tur
til Lesbos og vil skrive et oplæg som Tribaderne kan dele med medlemmerne



Jette efterspørger større spontanitet, og vil gerne lave et opslag på FB med en
begivenhed



Susanne vil gerne lave et opslag på FB med cocktail en fredag aften



Både Solvei og Susanne ønsker en månedlig spiseklub på en restaurant



Bente vil gerne holde koncerter eller søndagsmatiné på Folkestedet

d. PR: Alle er velkomne til at skrive til tribaderne@tribaderne.dk hvis de ønsker reklame for en
gruppe eller en begivenhed


På nuværende tidspunkt er der følgende eksisterende grupper: foredragsgruppen,
koret, 2 litteraturgrupper og en skakgruppe. Men kun koret er tilgængelig for alle
medlemmer. De andre grupper er lukkede og de færreste ved, at de eksisterer, kan
der laves om på det? Anne Marie ønsker, at gøre skakgruppen åben for alle.



Der blev foreslået, at danne en PR – og infogruppe. Men alle har mulighed for at
lave et opslag på FB. Og koordinationsgruppen sørger for, at sende mails videre til
medlemmerne.



Det er problematisk med 2 FB-sider, så Anja tager fat i administratorerne fra
gruppen med det gamle Tribadernes Net.
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7. Forslag (nr. 2) fra Lisbeth Lohmann
Ændringsforslag til vedtægterne for Tribadernes Net.
§10 Foreningens daglige ledelse udgøres af koordinationsgruppen på min 3 ,maks. 5 personer.
Begrundelse for ændringsforslaget.
Hvis der opstår en situation på generalforsamlingen hvor det er svært at få 5 medlemmer til
koordinationsgruppen, er det bedre at koordinationsgruppen er på 3 personer som vil ligge energi
og engagement i arbejdet. Arbejdet i gruppen bliver ikke lettere af at man er 5 som har svært ved
at finde en fælles linie.

8. Forslag (nr. 3) og bilag fra Vita Hobolt
Skal vi lave Tribaderne om igen til at bestå af en bestyrelse bestående af:
1 Forkvinde
1 Sekretær
1 Kasserer
1 Edb-ansvarlig
1 Tovholder/arrangør af min. 1 mdr. arrangement
2 Suppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
2 Revisorer og 1 revisorsuppleant
(Se medfølgende bilag vedr. mødet den 16.2.20)
I tilfælde af, at man på generalforsamlingen vedtager, at vi skal have en bestyrelse, bliver de nærmere
vedtægtsændringer udsendt elektronisk. Hvis generalforsamlingen bestemmer det, kan der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling med kun dette emne. I første omgang skal vi stemme og bestyrelse eller ej.
Jeg tror, som jeg skriver i mit bilag, at vi lidt må starte på en frisk, hvor nærhed, sammenhold, lysten til at
være med til at stå for nogle ting igen kommer frem, men det kræver en tovholder i
bestyrelsen/koordinationsgruppen.
Al kommunikation skal foregå på mails/breve og ikke FB.
(Vi skal alle kunne se det, der sker i netværket)
Vejle, den 26.02.20/Vita Hobolt
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Vitas bilag til sit forslag:
Jeg har været nødt til at melde afbud til debatmødet d. 26.2.2019 pga. sygdom, og det er jeg super ærgerlig
over, idet jeg synes, det var et vigtigt møde.
Da jeg fik indkaldelsen til mødet, tilmeldte jeg mig med det samme. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det
nok ikke blev så let et møde.
Fordi:
En hel masse mennesker har i årenes løb været ildsjæle og sat en hel masse i gang, og tusinde tak for det.
Men aktiviteterne i 2019 har, som det blev nævnt ikke været så mange, og det tror jeg helt ærligt, der er en
grund til.
Da tribaderne startede, var jeg med næsten fra starten, men det betyder jo så også, at jeg her mange år efter
er blevet en del ældre, og mit behov har ændret sig, men det har tribaderne ikke.
Jeg tror, at vi er nødt til at gruppere lidt mere. Lige nu har vi slået for stort brød op. Jeg tror, vi er nødt til at
erkende, at tiden er en anden nu. Alle tribaderne kan komme til alverdens foredrag, fester, udflugter m.m.
uden at være medlem af tribaderne, men foretage sig tingene i privat regi. Det er nu så accepteret, at man
er lesbisk, at det nødvendigvis ikke behøver at være i tribaderegi, vi skal slå vores folder.
Men hvad er det så tribaderne kan gøre. Ja, efter min mening, så er der flere ting.
For de som var med fra starten, kan man afholde nogle arrangementer om dagen, for mange orker ikke at
skulle afsted om aftenen. Jeg har forespurgt i min vennekreds, om det er mig, der er ved at blive gammel og
sær, men nej det forholder sig faktisk sådan, at rigtig mange ikke orker, at skulle afsted om aftenen.
Heldigvis er der så nogle yngre, som både har tid og overskud til at komme til de senere arrangementer, men
hvorfor kommer de så ikke!
Jeg tror, det vi mangler i tribaderne er nærhed. Altså at medlemmerne kender hinanden, og det gør de ikke
i så stort omfang mere. Og det er efter min mening en fejl, for jeg tror, det er det, der skal til, for at vi får
tribaderne op at stå igen. Jeg tror, at det må være koordinationsgruppen, som skulle hedde bestyrelsen, som
skal være foregangskvinder for i hvert tilfælde nogle af arrangementerne.
Jeg synes, vi skal droppe Sapho. Forstået på den måde, at de som vil komme i Sapho kan jo gøre det, men jeg
synes ikke længere tribaderne skal være ind over. Derimod synes jeg, vi skal finde nogle lokaler (med
kommunes hjælp), som vi kan have en fast dag om måneden og en fast aften om måneden, hvor der er
mulighed for at lave kaffe/the m.v. og hvor der er parkeringsmuligheder udenfor. Her kan man så
foreningsagtigt lære hinanden at kende, og her kan man så på frivillig basis måske arrangere udflugter m.m.
Så det skulle så være ”KOM OG HYG”. Altså f.eks. den første tirsdag i måneden kl. 14 og den første tirsdag i
måneden kl. 19. Jeg tror på, at vi er mange, som rigtig gerne vil have tribaderne til at bestå, men jeg tror
simpelthen ikke, det kan lade sig gøre i den nuværende form.
Mange mennesker er jo i dag kalenderstyret, men hvis man havde en fast dag om måneden, ja, så kunne det
jo snildt forenes med andre ting, som vi alle løber til.
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Men jeg tror fuldt og fast på, at man kan retablere den foreningsånd, som tribaderne startede med, og jeg
tror også, at vi skal ændre vores hjemmeside og stryge alle grupperne, og så lade initiativet komme
efterhånden, som vi får opbygget en nærhed med hinanden, som så vil gøre, at de forskellige vil byde ind
med nogle ting. Men det tager lang tid, at opbygge det netværk, som skal til, så vi skal have tålmodighed,
men det plejer at gå sådan, at det rygtes fra mund til mund, at det er super hyggeligt at komme til ”KOM OG
HYG”. Og hvad skal man så lave til sådan et arrangement, ja, ganske enkelt, man skal snakke med hinanden,
drikke kaffe og føle man er en del af noget. Måske lave aftaler med nogen om shoppingture, udflugter eller
andet eller også bare sidde og hygge. Er det nok, ja, det tror jeg, det er i første omgang, og jeg tror at flere
på sigt vil have lyst til at stå for små arrangementer, hvor det ikke kræver en masse forberedelser, men bare
noget man lige aftaler på den månedlige foreningsdag. Altså vi skal have blusset skruet ned, og så kan vi lige
så langsomt få lysten tilbage til nogle yderligere arrangementer. Det er lysten, der driver værket.
Men lokalerne er vigtige, det skal være hyggelige lokaler, der skal være tilgang både med bil, cykel, bus og på
gåben. Samt vi skal kunne sikre os, den faste dag, hver måned også om sommeren.
Dette var ordene.
Med tribadehilsen
Vita 😊

9. Forslag (nr. 4) fra Tove Kjer-Jensen

Forslag til vedtægtsændring/tilføjelse.
På hjemmesiden kan man finde en velskrevet drejebog til hvordan man starter en aktivitetsgruppe eller
laver et arrangement. Og som det så fint er beskrevet: ” Tribadernes aktiviteter arrangeres af de forskellige
grupper, der oprettes og styres af medlemmerne.”
Når medlemmernes aktivitet daler, hvem har så ansvaret for at vedligeholde nerven i Tribadernes Net?
Vi har været vidne til, at året 2019 har været et år med økonomisk underskud, men det bærer også præg af
manglende aktiviteter.
Hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde, får vi også mere af det samme.
Jeg foreslår derfor, at der er fire stationære grupper i Tribadernes Net. Koordinationsgruppen konstituerer
sig med en kontaktperson til hver af respektive grupper. Så når et medlem tager kontakt til foreningen, skal
hun kunne se, at der er en ansvarlig koordinator.
For at sikre at Tribaderne er en levende organisme, anser jeg det som vigtigt at der i vedtægterne
præciseres, hvem der har ansvaret for at aktivere og motivere medlemmerne.

Mit forslag går ud på, at § 1 udvides med en præcision i stk 1 og stk 2
Forslag: Tilføjelser til § 1
§ 1 Foreningens formål er at skabe netværk for lesbiske gennem kulturelle og sociale arrangementer og
aktiviteter, herunder at arbejde for homoseksuelles rettigheder og vilkår.
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Stk. 1 Foreningen skal gennem sin Koordinationsgruppe facilitere:
•

Foredragsgruppe

•

Festgruppe

•

Kulturgruppe

•

PR og nyhedsbreve

Stk. 2 Koordinationsgruppen er facilitator i forhold til visioner og udvikling af foreningen Tribadernes Net.

Forslagsstiller
Tove Kjer-Jensen
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