
 

Referat fra Generalforsamlingen i Grandmothers Circle the Earth – Danmark 

d. 3. april 2022 på Peter Sabroes Minde, Århus 

Til stede var 29 kvinder. 

 

Velkomst v/ Vibeke Elizabeth som Forkvinde. 

 

Åbningsbønnen blev holdt af Karin, som oplæste Cirklens Etik. 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent. Mayi blev valgt. 

 

2. Ved mere end 15 fremmødte: Valg af to stemmetællere. Bodil og Ellen-Birgitte blev valgt. 

 

3. Valg af referent. Charlotte blev valgt. 

 

4. Valg af intern revisor. Maria Glad blev valgt in absentia (havde givet tilsagn om opstilling). 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af Forkvindes beretning 

Vibeke Elizabeth fremlagde essensen af Årsberetningen, da den tidligere har været sendt ud 

til alle medlemmer. Årsberetningen blev godkendt. Vibeke Elizabeth takkede af, da det var 

hendes sidste beretning. 

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Resursevogteren 

Da Birthe Avahhart, som er Resursevogter, desværre ikke kunne være til stede, fremlagde 

Vibeke Elizabeth regnskabet. Regnskabet stemmer på kr og øre. Flere af vores aktiviteter og 

retreaten, måtte aflyses sidste år pga bla Corona, vandskade mm, så indtægter/udgifter og 

overskud blev ikke som budgetteret. Den afholdte Kattegatfærd gav dog et overskud på 

6.000 kr og ved udgangen af året stod der 88.160,89 kr på kontoen. Årets resultat blev på 

15.706,72 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

7. Indkomne forslag modtaget ved fristens udløb 20. marts:  

a) Forslag om ændring af vedtægterne v/ Lisbeth Bidstrup og Vibe Maegaard 

b) Forslag om ændring af Cirkelstrukturen v/ Lisbeth Bidstrup og Vibe Maegaard 

c) Årsmøde 2023: lørdag d. 25. marts til søndag d. 26. marts v/ Fællescirklen 



Ad a) Lisbeth og Vibe fremlagde ændringsforslagene i vedtægterne. Resursevogter: navnet 

vogter ændres til holder og bliver derfor til Resurseholder. De to medhjælpere sløjfes som 

valgt til Fællescirklen og referatskrivning går fremover på skift i Fællescirklen.  

Der var spørgsmål til, om det blev for sårbart at sløjfe medhjælperne. Det er dog sådan, at 

der fortsat arbejdes sammen efter to og to princippet og at undergruppen supplerer og 

arbejder tæt sammen med Cirkelholderen. Forslaget blev godkendt. 

Ad b) Forslaget frafaldt. Vibe fremlagde det kort og der vil blive arbejdet videre med det i 

den nye Fællescirklen. 

Ad c) Datoerne samt ønsket om et døgn sammen også til næste års Årsmøde og GF blev 

godkendt. 

 

8. Valg til Fællescirklen. 

Forkvinde: Vibeke Elizabeth Mygind – genopstiller ikke.  

Natassia Heart Rosewood stillede op og havde lavet en video præsentation af sig selv, da 

hun var forhindret i at deltage. Pga tekniske problemer læste Vibe også Natassias skrevne 

præsentation op. 

Natassia Heart Rosewood blev valgt. 

 

Aktivitetsholder: Lisbeth Bidstrup genopstiller.  

Lisbeth Bidstrup blev valgt. 

 

Formidler: Charlotte Jans - genopstiller ikke. 

Lise-Lotte Flæng stillede op og blev valgt. 

 

Visdomsholder: Pt ubesat – midt i valgperiode, derfor kun 1 år.  

 Anne Vind Andersen stillede op og blev valgt.  

 

Resurseholder: Birthe Avahhart træder ud midt i perioden, derfor er denne valgperiode på 

1 år. 

Vibe fortalte indledningsvis om arbejdsopgaverne.  

Ingen kandidater stillede op.  Der var enighed om at gå tilbage i cirklerne og prøve at finde 

en egnet kandidat og dernæst indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.  

Hvis der ikke kan findes en kandidat, var der stemning for at tilkøbe ydelsen hos en ekstern 

med kendskab til regnskab, eventuelt for en periode, som foreslået af et medlem. 

 

9. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. 

Vibeke Elizabeth fremlagde budgettet. Det er blevet prioriteret at bruge en del af 

overskuddet på aktiviteter, bla. dette års Årsmøde/GF samt andre aktiviteter, herunder 

Rådslagningen.  



Elf og Elisabeth fortalte kort om, hvad det vil sige at holde Rådslagning og efterlyste en lokal 

cirkel, der vil stå for sted oa praktiske forhold. 

Med den succes det var i 2021, blev det besluttet at afholde Rådslagning igen i 2022 med 

mulighed for gentagelse de flg. år. 

Det blev vedtaget at fastholde det nuværende medlemskontingent på 200 kr årligt. 

 

10. Eventuelt.  

Charlotte efterlyste flere kvinder der kunne træde ind i undercirklerne og give en hånd med. 

Man skal ikke vælges men kan bidrage i en periode, som det nu passer. Formidlingscirklen 

kunne f.eks. godt bruge en ekstra kvinde til at varetage Facebook-grupperne samt 

hjemmesideopdatering. 

Afslutningsbøn v/ Karin. 

Til slut sang vi ”We are women on a journey” inden vi sammen pustede lysene ud og tog foto  

TAK for dejlig stemning og en god generalforsamling. 


