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Generalforsamling i Grandmothers Circle the Earth Danmark 
søndag den 11. april 2021 kl. 9.30 – 15 på Zoom 
 
Deltagere: 31 deltagere fra Cirklerne Ildfruerne, Tryggevælde, Diserne, Odense, Sydfyn, Solstrålen 
Syd, Horsens, Månestråle Midt, Samsø), Djursland, Nordlyset, Limfjordens Døtre, De Norrøne 
Bedstemødre, Bestyrelsen og Rådet.  
 
 
Forkvinde Vibeke Elizabeth bød velkommen til generalforsamlingen hvorefter Birthe forestod 
åbningsbønnen. Vibeke Elizabeth læste den nye version af Cirklens Etik og generalforsamlingen 
blev sat i gang. 
 
1. Valg af dirigent: 
- Merete (Diserne) blev valgt 
 
2. Valg af 2 stemmetællere: 
- Bodil (Nordlyset) og Dorte (Samsø) blev valgt 
 
3. Valg af referent: 
- Mona (Solstrålen Syd og Bestyrelsen) blev valgt 
 
4. Valg af intern revisor: 
- Marianne (Horsens Cirklen) blev valgt. 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af forkvindens beretning: 
 
Vibeke Elizabeth fremlagde den udsendte beretning – og fremhævede, at det er Cirklerne der er det 
bærende i vores arbejde. I øjeblikket er der 16 Cirkler fordelt over hele landet. Derudover er der de 
Norrøne Bedstemødre samt fællesskabet med Bedstemødre i Norge og Island. Der er i alt 183 
medlemmer i Grandmothers Circle the Earth Danmark. 
 
I Formidlingsudvalget er der blandt andet arbejdet med hjemmesiden og i dag findes også 
Håndbogen og sange på hjemmesiden. Der er blevet udsendt 4 nyhedsbreve i løbet af året. 
Derudover er der godt gang i både den offentlige og den interne GCE-gruppe på facebook.  
 
Aktivitetsdelen har naturligvis være ramt af at der har været/er corona. 
 
Vibeke Elizabeth fortalte om arbejdet frem til den nye struktur. Der er arbejdet med visionerne – 
givet næring til dem og nu er vi nået til handledelen. Fællescirklen har forsøgt at give krop til 
visionen Cirkler-på-Cirkler…. Der skal lyde en tak til alle for arbejdet og tak til Fakkelbærerne for 
at være bindeled til Bestyrelsen og Rådet.  Det blev uddybet at den Internationale Pulje kan søges af 
alle medlemmer. 
 
Forkvindes beretning blev godkendt. 
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6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 
 
Edna gennemgik regnskabet og informerede om, at gebyrer fremover stiger – specielt bankgebyrer 
og gebyr for mobilepay. 
Karin spørger om hvilken post Zoom hører under – den hører under administration. 
 
Trine spørger ind til passiver og aktiver. Edna uddyber, at der ikke er aktiver og passiver i 
foreningsadministrators regnskabssystem – og henviser endvidere til et udskrift fra banken hvor det 
fremgår hvad beholdningen var ved start af 2020 og slut 2020. Passiver/aktiver giver mest mening, 
når man har en virksomhed. 
 
Helle spørger om der er andre end Djurslandscirklen der har penge til at stå på GCE’s konto (de har 
indsamlet 10.000,– fra et arrangement vedr. samling af skrald stående) – det er der ikke, og Edna 
fortalte, at det ville blive et stort arbejde, hvis alle Cirkler kunne have beløb stående. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
7. Fremlæggelse og godkendelse fra Formidlingsudvalget: 
Punktet blev behandlet under forkvindens beretning. 
 
 
8. Indkomne forslag: 
 
8a. Cirkelstruktur 
 
Cirkelstrukturen som overgangsstruktur blev fremlagt. Karin indledte med at fortælle kort om Lars 
Muhl’ film Seeren – han kalder ”den øverste etage” for Bestyrelsen for det spirituelle – og i arbejdet 
i GCE er det blevet et ord der er lidt slidt, men det gav her Karin et nyt syn på navnet. Karin fortalte 
om arbejdet i Fællescirklen (Bestyrelsen og Rådet) frem mod det der er blevet fremlagt. Det har 
været et konstruktivt arbejde fra alle – men også hårdt indimellem. Så arbejdet er igangsat og det er 
vigtigt, at det nu bliver prøvet af. 
 
Lisbeth fortalte om processen hvor det er lykkedes at den gamle Bestyrelse og Råd sammen har 
kunnet nå frem til en ny struktur og at alle medlemmer kan komme mere til orde i den nye struktur. 
 
Vibe fremhæver at de har taget det bedste fra Bestyrelse og Råd og har arbejdet sammen 2 og 2. Det 
er godt at få startet processen – en proces der skal arbejdes med og udvikles. 
 
Charlotte uddyber hvad Fællescirklen har tænkt at strukturen kan bruges til – mere involvering fra 
Cirklerne/medlemmer også gennem facebook + zoom møder specielt så længe vi ikke kan mødes 
fysisk. Løbende kontakt, så vi ved hvad der fungerer og ikke fungerer med den nye struktur. Det er 
tænkt, at der i løbet af året skal arbejdes med årshjulet – f.eks. nu her til Valborgsaften, aftenen før 
1. maj. 
 
Spørgsmål til forslaget: 
 
Hanne spørger: Hvordan vil I træffe beslutninger i Fællescirklen? 
Vibe svarer: Konsensusmodellen  
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Helle siger, at det er rigtig svært med det tidspres der er under generalforsamlingen. Sætter 
spørgsmålstegn ved strukturen. Har svært ved at se at konsensusmodellen er i brug ved en 
afstemning. 
 
Elisabeth sætter spørgsmålstegn ved, at der skal stemmes om strukturen. Der er meget sorg og 
måske er det godt at give tid til en forandringsprocess. 
 
Bodil siger at Sommerfuglen ikke kunne flyve, hvorfor hun ser, at det har været nødvendigt at 
arbejde med en Fællescirkel. Der mistes meget når kommunikationen er delt i 2 grupper, der har 
svært ved at informere hinanden. Ser den nye struktur som en nem og enkel struktur. Der er også 
meget erfaring for, at når en gruppe arbejder meget dedikeret gennem længere tid, har den en 
tendens til at lukke sig om sig selv. 
 
Elf siger at det er et svært sted at stå – har stor respekt for begge forsalg – både Helles forslag om 
Pause og Fællescirklens forslag. Der er mange følelser – og vi er på vej – vi er i en udvikling. Det er 
vigtigt med et retreat. Jeg hører, at det er et skridt på vejen – og at Aktivitetscirklen holder gryden i 
kog. Jeg tør ikke nedlægge foreningen – men håber, at vi kan inspirere hinanden og finde den bedste 
løsning. 
 
Annette uddyber, at hun gik ud af Rådet af personlige grunde. Men ser frem til gennemskuelighed 
og mere samarbejde. Tiden er til forandring. Ser forslaget som en midlertidig løsning og opfordrer 
til at stemme for forslaget. Opfordrer til at bruge penge på kursus i sociokratisk kommunikation.  
 
Helle uddyber at kommunikation er en svær størrelse og at hun ikke mener, at GCE skal på pause, 
Cirklerne skal stadig arbejde. Men foreslår, at der skal mere tid til fordybelse inden der skal træffes 
en beslutning 
 
Dorte foreslår at det bliver Helles forslag om pause der stemmes for, så det gir mulighed for at vi 
alle kan fortsætte sammen. 
 
Karin siger at Sommerfuglen blev for tung. I Fællescirklen har der været talt om det der var svært i 
Bestyrelse og Råd. De har holdt processen i gang. Har arbejdet med at klinke skårene - og ser at det 
kan der arbejdes med på et retreat. 
 
Vibeke ser det som en fantastisk struktur. Siger at der er nødt til at være en struktur. Vi kan ikke 
bare sætte på pause. Vi kan ære alt det der har været – der er ikke noget der stopper uanset. 
Danmark er et foreningsland. Vi skal også være opmærksomme på, at et cirkelmøde og en 
generalforsamling er to forskellige ting, de tjener hver sit formål og har hver sin struktur, hvor et 
væsentligt formål for generalforsamlingens er at træffe beslutninger. 
 
Mia Maria siger, at forening er vigtig. Hun ser at Bestyrelse og Råd har arbejdet med ørnens 
overblik og meget Grandmother energi. Hun sætter spørgsmålstegn ved at nedlægge Bestyrelsen.  
Ser at Helles ide kan tages op på et retreat til sommer. 
 
Trine siger at arbejdet er svært – vi kommer ud af vores komfortzone. Vi skal arbejde både i roden, 
stammen og kronen. 
 
Hanne siger at en væsentlig funktion for Fællescirklen er at hjælpe de lokale Cirkler til at blomstre, 
så de bliver til store træer – der skal være et frugtbart samspil mellem dem. 
 
Helle stiller spørgsmål i forhold til at Cirkelstrukturen kommer til afstemning som det første – hun 
henviser til vedtægterne hvor der står at det kun er i særlige tilfælde. Siger at det er svært at vi kun 
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er 31ud af 183 medlemmer – nogen kan måske føle sig udenfor. Appellerer til at vi tar et pusterum. 
Har dyb respekt for det arbejde Fællescirklen har gjort, men opfordrer til, at der ikke stemmes. 
 
 
Vibeke Elizabeth siger, at der er mange følelser på spil, når vi har sagt ja til at sidde i ledelsen af 
GCE som modne, vise kvinder, er det vigtigt at vi anerkender følelserne, men ikke lader dem styre. 
Hun kom i rådet i 2012 og der har talt meget omkring strukturen uden at nå en afklaring.  
Når der snakkes om tidspres henviser hun til at der på årsmødet i 2019 blev opfordret til at der 
skulle være en øget kommunikation mellem Bestyrelse og Råd samt inddragelse af fakkelbærere. 
Edna fik visionen om Cirkel-på-Cirkel Langfredag sidste år sammen med beskeden om at ”sådan 
kom Grandmothers godt videre”, og gav det til både Bestyrelse og Råd i maj. Bestyrelsen arbejdede 
med forslag til visionen i løbet af sommeren og sendte referater til Rådet. Rådet tog det først op i 
januar21.  
I Fællescirklen har der været arbejdet med de svære følelser og vi er kommet igennem. 
 
Charlotte gennemgik de ændringer der sker i vedtægterne hvis forslaget om Cirkelstrukturen 
stemmes igennem.  
I vedtægterne står der ikke noget om rådslagning, men det indebærer ikke, at der ikke kan holdes 
rådslagning efter behov. I forslaget om Cirkelstrukturen står ”minimum 1 møde om året” for ikke at 
presse Cirklerne, men det forhindrer ikke at der afholdes flere rådslagninger. 
Fremover skal kontingentet betales senest 31 januar. 
 
Pause – Mia Maria synger og trommer i pausen   
 
Vibeke Elizabeth takker Mia for at trommens hjerte har været med i pausen. Derefter guider hun en 
fælles meditation før afstemning. 
 
Forslaget blev godkendt med 83% (25) af stemmerne og 17% (5) blanke stemmer. En undlod at 
stemme. 
 
 
8b. Pusterum 
 
Helle trækker sit forslag, trækker sig fra mødet og ønsker alle et fortsat godt møde. 
 
Kommentarer omkring et retreat i Helles forslag: 
 
Karin – Det er forandringsprocesser der skal op på retreatet. 
 
Hanne – Kommunikation – skal være et centralt emne. 
 
Bodil – Kommunikation – ikke bange for sociokratisk model. 
 
 
8c. Pilgrimsvandring for naturen og mod Samsø motorvej: 
 
Ingrid fortalte om forslaget – og at det eventuelt kunne blive sidste på sommeren. Det kan lægges 
ind under aktivitetscirklen. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
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8d. Årsmøde 2022: 
 
Fællescirklen foreslog 2-3 april 2022 med håbet om at vi kan mødes fysisk lørdag med bål og fest 
og så afholde generalforsamlingen søndag. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
 
9. Valg til cirklerne 
 
Vibeke Elizabeth introducerede de forskellige temacirkler og hvordan man som medlem kan melde 
sig til undercirklerne. Vi gennemgik det udsendte ”regnbue-skema”, hvor man kan se hvilke 
opgaver, der ligger i temacirkler og undercirkler, og hvor medlemmerne kan se, hvordan de kan 
matche deres interesser og intentioner med Cirkelstrukturen. Der er fokus på arbejdet og ikke 
personen. 
 
Mia ser at det bliver nemt at melde sig til undercirkler. 
 
Valgperioden for de forskellige poster er forskudt i lige/ulige år jf. vedtægterne). Da der var nyvalg 
til alle poster, er der derfor 1 og 2 årige perioder. 
 
Valg til Jordmodercirklen: 
Cirkelholder:   Vibe for 2 år 
Cirkelmedhjælper: Karin for 1 år 
Begge blev valgt 
Flere gav udtryk for interesse i at være i en undercirkel her. 
 
Valg til Resursevogtercirklen: 
Cirkelholder:  Birthe for 2 år 
Cirkelmedhjælper: Diana Gaia for 1 år 
Begge blev valgt 
 
Valg til Visdomsvogtercirklen: 
Der var ikke kandidater så det står åbent.  
 
Valg til Formidlingscirklen  
Cirkelholder:  Charlotte for 1 år 
Blev valgt 
Charlotte informerede om at de lige nu er 6 personer der arbejder sammen i denne gruppe omkring 
Nyhedsmail, facebook og hjemmeside, men at der er plads til flere interesserede. 
 
Valg til Aktivitetscirklen: 
Cirkelholder:  Lisbeth for 1 år 
Blev valgt  
 
Valg som Forkvinde:  
Vibeke Elizabeth blev valgt for 1 år 
 
 
11. Nedsættelse af aktuelle ad hoc udvalg: 
 
Der blev ikke nedsat nogle ad hoc udvalg. 
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12. Budget for det kommende år herunder kontingentfastsættelse: 
 
Edna gennemgik budgettet. Kontingentet fastholdes på 200,- pr. år. 
Mia Marie spørger til kørselsudgifter – tænker at 2,- kr pr km er meget. Vibeke Elizabeth fortæller, 
at taksten er ca. 50% af statens takst (for kørsel under 20.000 km/år). Kørsel i egen bil indebærer 
også udgifter, foruden benzin også forsikringer, slid mm. Offentlig transport, færge, bro ol 
refunderes 100%. Det er besluttet i Råd og Bestyrelse, men at det er op til Fællescirklen at beslutte 
refusionen i forhold til offentlig transport. 
 
Budgettet tages til efterretning og kontingent 200,- pr. år fastholdes 
 
 
Inger læser digtet Nymåneenergi, inden der holdes pause 
 
Vibeke Elizabeth takker for, at den nye struktur blev valgt. Det har været et svært møde, men en stor 
tak til alle for opbakningen. Det har været dejligt med mange gode ideer – og send dem endelig til 
de nyvalgte Cirkelholdere. Tak til Merete for at have ledt og styret os igennem generalforsamlingen. 
Og tak til Bestyrelse og Råd for opbakningen til arbejdet. 
 
Karin informerer om at vedrørende arbejdet med Cirklens Etik, så vil der blive indkaldt til et zoom 
møde. Vibe og Karin indkalder. 
 
Ingrid opfordrer til at Cirklerne får tid til at se på Cirklens Etik inden zoom mødet. Karin oplyser, at 
de er på hjemmesiden. 
 
Mia Maria opfordrer til at der kommenteres i den lukkede facebook gruppe. 
 
Karin guider en smuk meditation hvor vi ærer Visionerne, Cirklerne, Grandmothers og dem der har 
båret os hertil og dem der bærer os videre. 
 
Efter meditationen synger Elisabeth ”We shall be known” – en smuk sang. 
 
Afslutningsrunde med enkelte ord og korte sætninger om det vi hver især tar med os fra i dag: 
 

 Forløsning 
 Håb for fremtiden 
 At det bidrager til liv og glæde i cirklerne 
 Leg og kreativitet 
 Glæder sig til det nye 
 Nymånetid 
 Håb og kærlighed 
 Taknemmelighed 
 Tilgivelse, skaberkraft og tilblivelse 
 Mild power, hjertefryd, genfødsel 
 Ny energi fra alle sider 
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 Spændende 
 Taknemmelighed 
 Helhed 
 Rum til kærlig forandring 
 I tykt og tyndt nu er vi begyndt 
 Samklang 
 Lys for enden af tunellen 
 Stor tillid til vejen frem 
 Dyb taknemmelighed 
 Samklang 

 
Vibe afslutter en lang dag med Afslutningsbønnen. 
 
 
Referat v/ Mona Toksvig 
Referent 


