
                     
  

 

Referat af Zonta Landsmøde 
 lørdag den 22. september 2018 

 Smålandshavet, Karrebæksminde. 
 

 
 
0. Åbning af landsmødet 
 
Landsmødet blev indledt med en sang: "Septembers himmel er så blå" med borgmester Carsten 
Rasmussen ved flyglet. 
 
Klubformand Berit Birkelund, Næstved Zonta klub, bød velkommen og orienterede om, at 
overskuddet fra lotteriet og landsmødet ville blive doneret til Maternity Foundation. 
 
AD Aase Schmidt bød herefter velkommen til de mere end 100 deltagere i landsmødet og gav 
udtryk for sin glæde ved at alle klubber var repræsenteret. Aase Schmidt bød velkommen til 
borgmester Carsten Rasmussen og gav ordet til ham. 
Borgmester Carsten Rasmussen bød alle landsmødedeltagere velkommen til Næstved Kommune 
samt til Karrebæksminde, og glædede sig over at kunne fremvise det smukke område. 
Borgmesteren fortalte kort om Næstveds historie og omtalte bl.a. byens mange kunstværker, 
f.eks. Danmarks nok mindste rytterstatue samt Danmarks måske mest vovede skulptur, 
”Slattenpatten" af Bjørn Nørgaard. Borgmesteren roste og påskønnede Zonta's store arbejde både 
i Danmark og ude i verden. 
 
AD Aase Schmidt takkede borgmesteren og bød velkommen til Carina Høgstedt, som har været 
medstifter af Maternity Foundation, samt til Johanne Møller fra Maternity Foundation. 
Carina Høgstedt holdt et meget inspirerende foredrag om Maternity Foundation,  som arbejder 
med projekter, der skal bekæmpe mødredødelighed og som har Kronprinsesse Mary som 
protektor. 
Maternity Foundation har et slogan: "No women should die giving life." 
Carina Høgstedt oplyste, at der på verdensplan hver dag dør 800 kvinder og 14.000 spædbørn i 
forbindelse med graviditet og fødsel. 90% af disse dødsfald skønnes at kunne forhindres med 
adgang til kvalificeret sundhedshjælp. 
Maternity Foundation iværksætter projekter i udviklingslande, bl.a Etiopien, hvor der arbejdes med 
at opkvalificere sundhedshjælpen og de kliniske kompetencer via uddannelsesprojekter. Maternity 
Foundation har, i samarbejde med Københavns Universitet, udviklet en Safe Delivery App, som 
giver vejledning om fødselshjæp via  telefonen. App’en har vist sig at øge udviklingen af 
fødselshjælp betragteligt hurtigere. Som Carina Høgstedt sagde, "Det er en sand revolution, for 
alle har nu telefon i Etiopien. Så fra at dække et enkelt delområde af landet, kan man nu nå et helt 
land." 
Det er planen, at programmet skal løftes op på globalt niveau gennem partnerskaber med bl.a. 
UNDP, SOS Børnebyer m.fl.  
Safe Delivery App er gratis og er nu på 8 sprog. App'en kan både bruges til at uddanne sig selv og 
som et uddannelsesprogram mhp at blive uddannet jordemoder. 
Se mere på www.maternity.dk 
 
Uddeling af legater 

http://www.maternity.dk/


Birthe Jastrup fortalte om dette års vinder af det danske JMK legat, Line Wedam Fruergaard, som 
desværre ikke havde mulighed for at komme til stede og modtage legatet, da hun studerer ved 
Columbia University i USA. Line Wedam Fruergaard er også indstillet som kandidat til Distrikt 13 
JMK-legatet. 
 
Helle Klietsch introducerede vinderen af såvel det danske YWPA legat som Distrikt 13 YWPA 
legat: Amy Goodman, som holdt en takketale dels på engelsk og dels på dansk. 
Amy Goodman fortalte, at hendes mor kommer fra Jylland, men selv er hun født i London. Amy 
Goodman har bestået en international studentereksamen i Grenå og fortalte, at hun ønsker at 
studere international organisation i Haag samt overvejer en mulig fremtid inden for diplomatiet. 
 
Governor Dorte Olesen overrakte Distrikt 13 Diplom til Amy Goodman, som også  
fik overrakt en buket blomster fra landsledelsen. 
 
Efter frokosten bød AD Aase Schmidt velkommen til selve landsmødet. Der blev  
holdt 1 minuts stilhed for tre afdøde Zonta medlemmer: Else Dalby, Karen Marie  
Dyekjær og Aase Hagemann. 
 

1. Valg af dirigent 

Helle Larsen blev valgt og konstaterede at landsmødet var lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referenter og stemmetællere 

Referenter: Landssekretær Ruth Høgh og Nanna Stryhn blev valgt. 

Stemmetællere: Dirigenten foreslog at de to, der sad yderst på nederste  

række, var stemmetællere og det var der tilslutning til. 

 

3. Registrering af stemmeberettigede delegater 

Alle klubber var repræsenteret. Der var 28 delegatstemmer + 3 fra  

landsledelsen. I alt 31 stemmer. 

 

4. AD´s beretning 2016-2018 Bilag 4I  
Udvalgsrapporter 2017-18 Bilag 4II  
Klubrapporter 2017-18 Bilag 4III 

Lisbeth Løvenov fremlagde sin formandsberetning og glædede sig over at 9  

ud de 10 opstillede mål var blevet opfyldt helt eller delvist. Medlemstallet var  

forøget, men desværre blev bornholmerklubben ikke en realitet. Lisbeth  

Løvenov opfordrede alle til at deltage i udvalgsarbejde, landsmøder,  

distriktsmøder og Convention. 

Beretningen blev taget til efterretning.  

AD Aase Schmidt takkede for samarbejdet og overrakte Lisbeth Løvenov en  

vingave.                        

 

5. Mål og strategi 2018-2020 

AD Aase Schmidt gennemgik mål og strategi for de kommende 2 år. 

Mål og strategi blev taget til efterretning. 

 

http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-4I-AD-rapport-2018-v3.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-4II-UDVALG-Formandsrapporter-2017-2018.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-4III-KLUB-Formandsrapporter-2017-2018.pdf


6.  Godkendelse af regnskaber Bilag 6  

Tidligere landskasserer Mette Kloster Blom gennemgik regnskaberne, som 

blev godkendt. 

AD Aase Schmidt takkede for samarbejdet og overrakte en buket blomster til  

Mette Kloster Blom.    

 

Dirigenten foreslog at dagsordenspunkt 8 og 9 blev behandlet I fortsættelse af  

dagsordenspunkt 6. (se nedenfor).  Dette var der tilslutning til.                          

 

7. Indkomne forslag  

7.1 Forslag fra Zonta Esbjerg: Zonta Denmark Science and Technology 
Scholarship/award for a Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis 
uddeles fortsat i 2023 og 2025 . Bilag 9I 

Landskasserer Minna Nielsen kommenterede forslaget. Minna Nielsen fandt 

tiden inde til at revurdere legatstørrelsen på de forskellige legater, idet der er 

stor ulighed mellem beløbsstørrelserne. Der er en ubalance mellem  

legaterne: der er 10.000 kr. til deling mellem YWPA- og JMK-   

legatmodtagerne, hvorimod der er 50.000 kr. (½-delen af det samlede budgetbeløb)  

til kun én person/Ph.D-legatet.  

Der fremkom kommentarer fra salen: 

Evt. nedsætte Ph.D-legatet til 25.000, men det handler også om synlighed. 

God ide at diskutere beløbsstørrelser og relatere dem til hinanden og  

samtidig inddrage forslaget om håndværkerlegatet. 

Governor Dorte Olesen gjorde opmærksom på, at de internationale legater 

(YWPA og JMK) suppleres af penge fra Zonta International, hvorimod  Ph.D- 

legatet er rent dansk og det eneste beløb, som modtageren får. Derfor 

er beløbsstørrelserne ikke helt sammenlignelige. 

Der blev opfordret til at diskutere beløbsstørrelser og relatere dem til 

hinanden. 

AD Aase Schmidt mente at der skal arbejdes videre med overvejelserne og  

se på, hvilken effekt de forskellige legater har mht. synlighed og effekt i  

forhold til Zonta's overordnede mål og strategier.  

Dirigenten konkluderede: Landsledelsen udarbejder forslag til SU-mødet ud fra,  

hvordan vi bedst kan bruge legater fremadrettet under hensyntagen til synlighed og  

meningsfuldhed i forhold til mål og strategier. Dette var der tilslutning til. 

Der blev fra salen påpeget et muligt skatteproblem, når legater ikke er til  

studierejser. Landskassereren vil undersøge dette nærmere. 

 

7.2 Forslag fra Projektudvalget om 2 årlige håndværkerlegater á 7.500 kr. 

 Bilag 9II 

Forslaget blev vedtaget, men Projektudvalget skal konkretisere forslaget mhp. at det 

http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-6-Regnskab-2017-18.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-9I-om-scholarship-Ph.D.-legat.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-9II-forslag-om-h%E5ndv%E6rkerlegater.pdf


kan indgå i landsledelsens arbejde vedr. legaternes beløbsstørrelse til fremlæggelse  

på SU-mødet.  

 

7.3 Forslag fra Eva Nielsen: Bilag 9III  
Drøftelse af Zonta International 

 Feedback vedr. convention i Yokohama  

Eva Nielsen ønskede større gennemsigtighed om og kendskab til Zonta  

International's beslutninger og mente, at referater af møder i The Board  

burde offentliggøres. 

Eva Nielsen stillede spørgsmålet: "Hvilken organisationsform vil i højere grad  

tiltrække flere medlemmer?" og mente at Zonta evt. i samarbejde med f.eks.  

Rotary - som har samme udfordring mht. dalende medlemstal - kunne betale  

professionelle analytikere for en sådan udredning. 

Eva Nielsen opfordrede til diskussion af dette i klubberne og på SU-mødet. 

Det blev besluttet at Eva Nielsen udarbejder forslag til drøftelse på SU-mødet  

mhp. at landsledelsen kan afholde en efterfølgende webhøring, så forslaget  

kan fremsendes rettidigt til behandling på Distriktsmødet 2019. 

 

Fejring i Danmark af Zontas 100 års jubilæum 

Blev drøftet på den efterfølgende workshop. 

 

7.4 Ansøgning om støtte til udgivelse af Zonta Internationals historie 1919-2019 i 
anledning af Zontas 100 års jubilæum. ag 9IV 

Aase motiverede forslaget og oplyste, at beløbet er indarbejdet i  

Landskassens driftsbudget. 

Forslaget blev vedtaget med akklamation. 

Eva Nielsen takkede for støtten og anså det som et væsentligt bidrag til  

markering af Zonta's100 års jubilæum. 

 

7.5 Forslag fra Kbhn. I: Kontingent til Area Denmark for medlemmer under 30 år er det 
halve kontingent”. Bilag 9V 

Hanne Tarp motiverede forslaget, som er en konsekvens af vedtagelse på Convention.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

7.6 Forslag til opdatering af zonta.dk Bilag 9V 

Marianne Due motiverede forslaget, som ønskes fremsendt til distriktsstyret. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

7.7 Forslag til facebook-politik for danske Zonta-klubber Bilag 9VII 

Marianne Due motiverede forslaget. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-9III-dr%F8ftelse-ZI-convention-100-%E5r.pdf
file://///gk-users-01/rdshome$/rhoeg.GRIBSKOV/Documents/Ruth/Ruth/Zonta%202018/Hillerød%20legatudvalg/Bilag%209IV
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-9V-Forslag-om-kontingent-for-medlemmer-under-30.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Forslag-Bilag-9VI-til-opdatering-af-zontadk.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-Bilag-9VII-Facebook-politik-forslag-til-landsm%F8de-210718-1.pdf


7.8 Forslag til ændring af vedtægter Bilag 9VIII 

Landskasserer Minna Nielsen motiverede forslaget, som har til hensigt  

at styrke Zonta netværk og samarbejde på tværs.  

Forslaget blev vedtaget. 

Past International President Maria Østergaard gjorde opmærksom på, at der  

er flere vedtægtsændringer, som skal konsekvenstilrettes på baggrund af  

Bylaws ændringer, som blev vedtaget på Convention. Landsledelsen påtog sig denne  

opgave. 

 

7.9 Forslag fra 100 års udvalget. Bilag 9IX 

Past International President Maria Østergaard motiverede forslaget. 

Forslag 1: At vi har et fælles slogan: Zonta styrker kvinder. 

Forslag 2. At overskud fra jubilæumsaktiviteter deles ligeligt mellem  et landsdækkende  

og et internationalt projekt, der styrker kvinder. 

Kommentar fra salen:  

Det er inkonsekvent, at Zonta nu deler projektmidler ligeligt, når vi plejer at  

fordele med 1/3 til henholdsvis lokale-, lands- og internationale projekter.  

Det blev endvidere fremhævet, at det er vigtigt med synlighed i forbindelse  

med jubilæet. Derfor skal vi også bibeholde de lokale projekter.  

Hertil svarede Maria Østergaard, at det stadig kan drøftes om fordelingen  

med 1/3 skal bibeholdes fremfor en ligelig fordeling mellem et landsprojekt og  

et internationalt projekt. 

Der blev spurgt om, hvilke projekter, der er tale om. Hertil svarede Maria 

Østergaard, at det endnu ikke er afklaret.  

Forslag 3: Oprettelse af Facebook side til synliggørelse af klubbernes  

Jubilæumsaktiviteter.  

Dette vil Webudvalget sørge for. 

Dirigenten konkluderede følgende:   

Vedr. forslag 1: Der er enighed om fælles slogan. Forslaget blev vedtaget. 

Vedr. forslag 2: Projekter skal både være et nationalt og et internationalt.  

Projektudvalget skal fremkomme med konkrete forslag. Jubilæumsudvalg er  

paraplyudvalg i forhold til PR, Projektudvalg og klubber. 

Forslaget blev vedtaget. 

Vedr. forslag 3: Forslaget blev vedtaget. Webudvalget påtog sig  

opgaven. 

Jubilæumsaktiviteter blev endvidere drøftet på workshoppen i forlængelse af  

landsmødet.  

 

8. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for 
det kommende år Bilag 7  

Landskasserer Minna Nielsen præsenterede sig selv og gennemgik forslag til  

http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-bilag-9VIII-Forslag-til-%E6ndring-af-vedt%E6gternes-%A78-1.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/zonta-bilag-9IX-ZI-100years-forslag-behandling-landsm%F8de2018.pdf
http://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Zonta-Bilag-7-landsm%F8de-Budgetter-2018-19-0g-2019-20.pdf


budget. Minna Nielsen oplyste, at der over årene er opsparet en fri kapital på  

ca. 600.000 i Zonta Danmark og mente, at pengene i højere grad skal "ud og   

arbejde". Fremover vil budgettet ikke blive opdelt i en rejsekasse og en  

AD kasse, men der vil udelukkende være ét driftsbudget og én driftskonto, da  

landskassen kun behøver kun én kasse og ét regnskab. 

Minna Nielsen fremlagde et budgetoverslag, hvor de indkomne 

landsmødeforslag, der har konsekvenser for regnskabet, var indregnet. Heri 

var også indregnet 30.000 til dækning af transportudgifter ved deltagelse i  

møder til de af landsmødet nedsatte udvalg og øvrige medlemmer, valgt til en  

post af landsmødet. 

Der blev spurgt om der er afsat penge til jubilæumsaktiviteter? 

Landsledelsen tilkendegav, at der skal afsættes penge til  

jubilæumsaktiviteter. 

Dirigenten konkluderede at kontingentet er uændret, samt at der var enighed  

om at afsætte kr. 100.000,- i driftsbudgettet til jubilæumsaktiviteter.  

Budget og kontingent blev vedtaget.  

 

9. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen 

Der er i alt et budget på lidt over 60.000 kr. pr. år til udlodning fra projektkontoen. 
 
I budgetoverslag for 18/19 fremgik en budgetpost på 50.000 kr. til Ph.D-legat (uddeles  
 
hvert andet år) og i alt 10.000 kr. til YWPA og JMK legater pr. år. Der var fremsat  
 
forslag på i alt 15.000 kr. til 2 nye håndværkerlegater pr. år. 
 
Der var diskussion om nytteværdien for Zonta af disse legater, og der var diskussion  
 
om størrelsen af de enkelte legater. 
 
Efter nogen diskussion konkluderede dirigenten, at der afsættes i alt 50.000 kr. til  
 
uddeling af legater + ca.10.000 kr. til uddelingsomkostninger i budgettet for 2018/19 og  
 
overslagsårene. Dette blev godkendt. 

 

10. Eventuelt 

Hanne Friis er formand for Distrikt 13 European Council udvalg og  

orienterede kort om dette. 

Ingelise Søbjerg oplyste, at der er salg af nye zonta roser. Se www.zonta.dk.  

          

11. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde 

Der er landsmøde i forbindelse med distriktsmødet i København den 12.-15. september  
 
2019 på Scandic hotel Sydhavnen. 
 



Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
AD Aase Schmidt kunne herefter afslutte landsmødet og takkede for en god debat  
 
samt takkede dirigenten for veludført mødeledelse. 

 
 
 
Persondataforordningen 
 
Efter afslutning af selve landsmødet var der afsat tid til information om  
 
Persondataforordningen. Helle Helvig Jensen orienterede om materialet, som var udsendt  
 
på forhånd til alle klubformænd. 
 
Aase bad om tilkendegivelser vedr. afholdelse af evt. temadag og der var  
 
interesse for dette. 
 
   
100 års jubilæum, workshop 
 
Governor Dorte Olesen indledte workshoppen. Der er lagt op til to hovedspor:  
 
Awards og Projekter.  
 
Dorte Olesen efterlyste forslag til personer til Centennial Awards.  
 
Se endvidere: www.zonta100.org 
 
Past International President Maria Østergaard redegjorde for nogle af de  
 
foreløbige overvejelser vedr. jubilæumsaktiviteter: 
 
Forslag om fællesaktivitet til afholdelse i alle klubber: Banko og Bobler. 
 
Oprettelse af FB side. 
 
I forbindelse med Distriktsmødet: Afholde en happening på Rådhuspladsen. 
 
Festmiddag med betalende gæster. 
 
Zonta Young Forum: det første møde vil blive afholdt i Gent, oktober 2019. 
 
Andre forslag fra salen: 
 
Biograf-forestilling, evt. sammen med Banko og Bobler. 
 
Afholde en gå- eller cykelstafet på en rute, der dækker hele Danmark med  
 
afslutning ved Distriktsmødet 2019. 
 
Hver klub gå 100 km. som et bevægelsesprojekt. 
 

http://www.zonta100.org/


Købe reklamer, f.eks. på bagruden af busser med fælles budskab: Zonta mod  
 
børneægteskaber. 
 
Der fremkom nogle overvejelser til brug for det videre arbejde i  
 
jubilæumsudvalget: 
 
Hvor meget kan klubberne overkomme? Biografforestilling er mere  
 
overkommeligt for en klub. 
 
Hvad ønsker vi at profilere os som? 
 
Kan vi integrere budskabet i de allerede eksisterende klubaktiviteter? 
 
Gerne invitere betalende gæster med til festmiddagen.  
 
Maria Østergaard foreslog, at klubber evt. kunne gå sammen om at afholde en  
 
fælles aktivitet og sagde, at alle klubber kan iværksætte egne initiativer, men  
 
jubilæumsudvalget peger på et fælles projekt. 
 
Maria Østergaard vil holde møde med Projektudvalget og vender herefter tilbage. 
 
 
Referenter, 
 
Ruth Høgh og Nanna Stryhn 
 
 
 
 
 
 
Aase Schmidt, Area Director   Helle Larsen, Dirigent 
 


