Referat af generalforsamling – EMKR – 26.09.2015
Dagsorden:
Velkomst ved forkvinde: Parshank Saeed
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmetællere
3) Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Bestyrelsens beretning
6) Arbejdsprogram for kommende år
7) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent
8) Valg:
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af interne revisor
(Forkvinde og næst forkvinde vælges ved første bestyrelsesmøde blandt bestyrelsen)
9) Eventuelt
Det var 11 medlemsforeninger repræsenteret af de 14 medlemsforeninger i EMKR
30 stemmeberettiget til stede, der forelå 12 fuldmagter
Endvidere 6 personer uden stemmeret og Stine fra Frivilligcenter, Odense
Ad 1) Valg af dirigent og referent
o Dirigent: Birgit von der Recke blev valgt
o Referent: Julie Borup Frese-Madsen blev valgt
Ad 2) Valg af stemmetællere
o Stemmetællere: Stina og Avatif blev valgt
Ad 3 Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt
Indkaldelse til generalforsamling skal ske 4 uger før generalforsamling Der er udsendt indkaldelse
via mail 25.8.2015. Indkaldelsen er dermed lovligt indkaldt. Der har også været annonceret på
hjemmeside og facebook.
Dagsorden blev gennemgået og godkendt
Ad 4) Behandling af indkomne forslag.
Forslag om eksklusion af foreninger:
o Foreningen mod Pigeomskæring
o Ana Lindenhann
o Afrikansk Kvindeunion i Danmark
o Dumarka Geska Afrika
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o Somaliske Mothers Charity org.
Forslaget falder da foreningerne ikke er blevet informeret om forslaget om eksklusion forud for
generalforsamlingen, og er dermed i strid med vedtægterne.
- Forslag om eksklusion:
Stina fra Frivilligcenter Odense har i mellemtiden kontaktet en jurist vedrørende forslaget om
eksklusion, og har fundet frem til at der ikke er noget juridisk belæg vedrørende at foreninger der er
på forslaget om eksklusion skal orienteres på forhånd, da vedtægterne ikke melder noget om
HVORNÅR foreningerne skal orienteres herom. Dermed er forslaget om eksklusion igen gældende,
og der skal foretages en afstemning.
Der er kommet forslag om udskydelse af forslaget om eksklusion til næste års generalforsamling,
og der skal i første omgang stemmes om dette.
Afstemning foregår skriftligt:
Forslaget gennemføres nu: 22 stemmer
Forslaget udsættes til næste generalforsamling: 5 stemmer
3 ugyldig
Vi stemmer hermed om selve forslaget om eksklusion:
For: 21 stemmer
Imod: 9 stemmer
Forslaget frafalder da der skal være 22,5 der stemmer for, før at forslaget kan gennemføres. (3/4 af
de fremmødte stemmeberettigede). Dermed kan ingen af foreningerne ekskluderes.
Forslag om navneændring:
o Bestyrelsens forslag: Interkulturelt Kvinderåd
Andre forslag fra forsamlingen:
- Flerkulturelt Kvinderåd
- Ingen ændring af nuværende navn
Stemmer for at ændre navnet: Flertalt for navneændring (Håndsoprækning)
Skriftlig afstemning:
Stemmer for ’Flerkulturelt Kvinderåd’: 4
Stemmer for ’Interkulturelt Kvinderåd’: 24
2 blanke stemmer.
! Navneændring hermed vedtaget: Interkulturelt Kvinderåd
Forslag fra Akademi Kvinder NVKA
o Punkt til vedtægter: Projektkoordinator beslutningskompetence
Forslaget blev trukket af Annam Al Hayali, NVKA uden behandling.
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Ad 5) Bestyrelsens beretning
Ad 6) Arbejdsprogram for det kommende år
(Punkt 5 og 6 blev behandlet under et).
Parshank Saeed gennemgår aktiviteterne for år 2015, som EMKR har og skal deltage i.
(PowerPoint)
I forbindelse med Jubilæumsdagen for 100 året for stemmeret, medvirkede Amneh Hawwa i et
interview for DR, og der findes også et link til denne optagelse på DR’s hjemmeside.
Huda Al-Kazwine foreslår at se arrangementer på: Kulturmix.dk.
I juni arrangerede Dansk Palæstinensisk Kvinde Organisation et valgmøde med udvalgte politikere:
Rushi Rashid (journalist) var ordstyrer, og har sendt regning på 5000 kr. som honorar for hendes
arbejde ved valgmødet. Dansk Palæstinensisk Kvinde Organisation foreslår at regningen deles
mellem EMKR og DAPAWO.
Ad 7) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent:
Annam Al-Jadri fremlægger regnskab og budgettet mundtligt overfor forsamlingen.
Forslag til regnskab og budget:
Flere ting skal udspecificeres i henhold til regnskab og budget.
Det skal fremgå hvem der har betalt kontingent, hhv. medlemmer og støttemedlemmer. Samt hvem
der er på lønningsliste mm.
Det skal også fremgå hvilke udgifter, der er blevet dækket af puljesøgning mv.
Kontingent uændret 150,Forslag om at betaling af kontingent skal foregå via Netbank, så det er nemmere at tilbagevise
dokumentation, kvitteringer mm.
Faste udgifter i forhold til driften af organisationen skal skelnes fra projektudgifter i budgettet.
Fremtidige projekter skal planlægges ud fra hvad vi kan få af økonomisk støtte, efter at faste
udgifter er blevet betalt. På denne måde undgår man at komme i underskud.
! Budget og regnskab godkendes med forbehold for revidering: Forbedringer som der står
skrevet i ovenstående forslag.
Ad 8) Valg:
- Valg af bestyrelse og suppleanter.
Der må max stemmes på 3 personer for, at stemmesedlen er gyldig.
Resultat af afstemningen blev følgende:
Annam Al Hayali: 25 stemmer
Parshank Saeed: 23 stemmer
Anaam Al Jadri: 17 stemmer
Amneh Hawwa: 9 stemmer
Huda Al-Kazwine: 5 stemmer
Louiza Korkaz: 4 stemmer
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Bestyrelsesmedlemmer blev følgende:
Annam Al Hayali, Kringelbakking
Parshank Saeed, Multikulturel Kvindeforening, Odense
Annam Al Jadri, Den Irakiske Forening
Suppleanter
1. Ammed Hawwa, Danish Palestinian Women Organisation
2. Huda Al-Kazwine, Kulturambassadør Forening
3. Louiza Karkaz, Mødestedet
- Valg af intern revisor.
Kirsten Bjerager blev genvalgt
Eventuelt:
Næste års generalforsamling: Lørdag den 24. september 2016.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Birgit von der Recke, dirigent
1. oktober 2015

Julie Borup Frese-Madsen referent
27. november 2015

4

