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Beretning – Landsmødet 2020 
 

Perioden generelt 

Bienniet 2018-20 vidste vi på forhånd ville blive specielt pga. Zonta Internationals forestående 100 års jubilæum, men ingen 

havde vist forestillet sig, hvor specielt det ville blive. Dels med jubilæumsaktiviteterne, som jeg tror slog alle forventninger, 

og dels med afslutningen på perioden, hvor alt blev ændret af Covid-19 og den krise pandemien både i Danmark og på 

verdensplan medførte. Zonta står fortsat stærkt omend vi har udfordringer på medlemstallet, og der er om muligt endnu 

mere behov for en organisation som vores i en tid, hvor de svageste har fået det endnu sværere, og hvor vi må frygte, at 

øget arbejdsløshed og økonomisk krise vil give endnu større udfordringer for de grupper, vi ser som vores mål at støtte og 

sikre bedre vilkår. 

 

Mål 2018-20 for Area1  

Biennial Goals Zonta International 

GOAL 1  

ZI: We maximize our impact through service and advocacy initiatives and educational programs that empower women and 

girls.  

D13: 

• Alle klubber bidrager med donationer til Zonta Internationals projekter for 2018-20  

• Alle klubber i distriktet støtter et lokalt projekt der styrker kvinder og piger  

• Der dannes distriktskomiteer for alle Zonta International scholarships med aktive medlemmer fra hvert area – Vi stiler mod flere klubvindere og 

mindst én area- og én distriktsvinder hvert år for hvert ZI scholarship – også det nye for Technolog 

 

Area 1:  

• ☺ Alle klubber har fokus på at støtte initiativer, der skaber synlighed og opmærksomhed om Zonta som en 

organisation, der arbejder for at støtte kvinder og sikre deres rettigheder og lige muligheder – lokalt, nationalt og 

globalt, herunder uddannelses- og jobmuligheder. 

•  Alle klubber har fokus på at udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne med henblik på at få flere til at 

søge legaterne YWPA og JMK samt det nystiftede Technology-legat. 

 

 

GOAL 2  

ZI:  We strengthen our resources to support our mission. 

D13: 

• Styrke klubberne gennem øget samarbejde og erfaringsudveksling,på tværs af areas 

• Øge antallet af medlemmer 

• Bruge de gode online redskaber på zonta.org 

• Have aktive distriktskomitéer som fx UN & Council of Europekomiteen som effektivt kan informere klubberne om samarbejdet med UN & CoE og 

hvordan vi kan påvirke UNs globale mål 

Area 1 

• ☺ Klubberne deler erfaringer om rekrutteringsaktiviteter og fastholdelsesinitiativer mhp. at øge medlemstallet.  

• ☺ Klubberne har fokus på synlighed såvel som medlemstrivsel og styrkelse af netværket som forudsætning for øget 

medlemstal. 

• Klubberne arbejder aktivt med at sikre viden og ejerskab om Zontas kerneværdier og mission blandt klubbens  

medlemmer og benytter bl.a. værktøjskassen på Zonta.org. 

•  Klubberne benytter sig af de etablerede Area- chairs og Areakontaktpersoner i distriktskomiteerne til at sikre 

viden om initiativer og aktiviteter og ejerskab til organisationen. 
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GOAL 3  

ZI.  We enhance our profile around the world through our centennial anniversary activities.  

D13: 

• Vi skal blive mere synlige lokalt, også ved at give anerkendelse til en person eller organisation udenfor Zonta, som har gjort en 

stor indsats for at styrke kvinders stilling – også på area niveau  

• Alle klubber gør mere for at styrke Zonta’s synlighed 

• 100 års komitéen sikrer en koordinator i hvert area og et tæt samarbejde med Distriktskonference komitéen  

• Vi arbejder hen mod en stor 100 års Distrikts-konference i 2019, med mindst 200 deltagere – bliver vi færre, skal vi betale for 

”noshows” til Københavns Rådhus, ellers er modtagelsen gratis. 

 

Area 1: 

• ☺ Aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet bruges aktivt til at øge samarbejdet på tværs mellem klubberne og til 

at skabe større synlighed og opmærksomhed om Zonta mål og visioner. 

•  ☺ Hver klub udpeger en koordinator for 100 års aktiviteterne, som sikrer samarbejdet og koordinerer aktiviteterne 

med de øvrige klubber, således at der opnås maksimal opmærksomhed og synlighed om Zontas arbejde. 

• ☺Alle klubber drøfter, om de har forslag til de indstillinger jubilæumskomiteen anmoder om, samt overvejer om det 

er muligt at uddele en lokal pris eller et legat i anledning af jubilæet. 

 

Landsmøder 2018 og 2019 

Landsmøde 2018, som var et flerdages landsmøde arrangeret af ZC Næstved, blev meget vellykket både i forhold til 

deltagerantal, drøftelser af en meget lang dagsorden, som med stor disciplin fra deltagernes side alligevel blev nået, og 

workshops, som gav et godt afsæt til aktiviteter i jubilæumsåret. Alle klubber var repræsenteret og med 104 deltagere var 

det et yderst velbesøgt landsmøde. Stemningen var god og opbakningen til landsledelsens mål for 2018-20 var stor og 

engagementet i forhold til de kommende jubilæumsaktiviteter i top. Landsmødedeltagerne var indstillet på at gå helhjertet 

ind i fejringen af jubilæet. Og det er virkelig lykkedes, må man sige, når man ser på det væld af aktiviteter, som klubberne 

har arrangeret i løbet af 2019. 

Landsmødet gav desuden klart tilsagn om, at indtægter ved jubilæumsarrangementer skulle gå til bestemte formål, og en 

webafstemning efterfølgende besluttede, at indtægterne fra jubilæumsarrangement skulle doneres til ZI-projektet ” Ending  

Child Marriage” og/eller det danske projekt ”Bydelsmødre”. En efterfølgende spørgeskemaundersøgelse viste, at 5 klubber 

havde doneret til ”Bydelsmødre” og 4 klubber til ”Ending Child Marriage”, men endnu flere klubber har uden tvivl doneret til 

formålene, da flere kun har svaret ja samt i nogle tilfælde beløbet, til at have understøttet ZI’s mål 1. Enkelte klubber har 

ikke haft jubilæumsaktiviteter. 

Landsmøde 2019 var det korte endags-landsmøde i forbindelse med distriktsmødet i København i september måned. Der 

var rigtig fin tilslutning til landsmødet med 88 tilmeldte, selv om det lå som afslutning på flere dages hektisk aktivitet ved 

distriktsmødet. Der var tilslutning til at fortsætte med legat til Women in Technology også selv om det evt. ikke ville blive 

videreført efter prøveperioden, og ligeledes det danske legat til kvinder inden for håndværker/erhvervsuddannelser, hvor det 

endelige kommissorium skulle finpudses til. Der var desuden enighed om at legaterne skulle styres gennem 2 legatudvalg, 

hvor leder- og udvalgsmødet i november 2019 bl.a. blev brugt til at sætte udvalgene i gang med arbejdet. Projektudvalget 

blev nedlagt indtil videre, da der ikke ser ud til at være enighed om betydningen af et fælles dansk projekt, og det har da 

også været vanskeligt at finde et egnet projekt. Der har nok også været en vis forvirring omkring begrebet projekt, idet 

midlerne fra projektkontoen går til uddeling af legater/scolarship. Det har derfor været et mål for landsledelsen at arbejde for 

at tydeliggøre og synliggøre, hvordan dels udvalgene arbejder og dels, hvordan budgettet og økonomien er skruet sammen 

– det sidste har landskassereren i høj grad haft fokus på.  

 

Formands- og landsudvalgsmøder samt rejsepolitik 

Som konsekvens af stort overlap i indhold af møder for landsudvalgsmedlemmer og møder for klubformænd er disse slået 

sammen til et fællesmøde, som første gang blev afholdt i Middelfart i november 2019. Der var tilfredshed fra 

mødedeltagerne i forhold til denne nye mødestruktur, hvor der også var fokus på at arbejde i udvalgene samtidig med, at 

formændene kunne udveksle erfaringer. Det giver selvsagt problemer, hvis der er for stort overlap i funktionerne, men  
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tilfredsheden med at kunne ses i begge grupper og give feedback til hinanden betød, at man gerne ville fortsætte med 

denne struktur. Det betyder naturligvis, at mødefaciliteter skal kunne matche de lidt større grupper. 

Rejsepolitikken er også blevet meget positivt modtaget, så alle nu kan deltage i de landsdækkende udvalg med en rimelig 

kompensation til rejseudgifter. Det skulle meget gerne også medføre, at endnu flere melder sig til en landsdækkende 

opgave. 

Der har generelt været en fin aktivitet i udvalg og til fælles møder– også de møder, hvor fx medlemsudvalget har været på 

besøg i klubber for at indsamle og dele viden om aktiviteter og kulturer, der fremmer medlemstilfredshed og 

medlemstilgang, i hvert fald indtil Covid 19 satte en stopper for det meste. 

 

Klubberne og medlemstallet 

I bienniet 2018-20 har vi desværre mistet 2 klubber, men har også haft den glæde at få en ny klub. 

Esbjerg lukkede i januar 2019 efter flere forsøg fra medlemsudvalg og AD på at revitalisere klubben. Det lykkedes desværre 

ikke, og kort tid efter havde Køge også så stort medlemsfrafald, at det endte med en lukning. Ikke alle havde lyst til at 

undvære Zonta, så da de fik mulighed for at blive medlemmer i ZC Greve, fik denne klub dermed flere medlemmer, og der 

kom samtidig det første individuelle medlemskab af Zonta International. Der er senere kommet et par stykker mere. 

Men vi fik også en ny klub – Copenhagen Multicultural, som blev chartret under festlighederne på Københavns Rådhus i 

forbindelse med dístriktsmødet, og finere end med deltagere fra hele distriktet kunne det næppe være. Denne klub bragte 

også det første mandlige medlem til en dansk zontaklub.  

Det samlede medlemstal er desværre fortsat faldende og især 2019 og 2020 har medført et fald. Måske har Covid-19 haft 

betydning for medlemstallet, men det er ikke noget Landsledelsen har direkte kendskab til. Medlemstallet var d. 1/6-2019 på 

558 medlemmer og d. 1/6-2020 på 523 medlemmer. Altså et fald på 6,2 %. Det er en tendens, vi desværre ser generelt for 

Zonta, men medlemssituationen er meget forskellig i klubberne hen over landet og også over tid. Nogle klubber, der for få år 

siden havde over 30 medlemmer har i dag under 20 medlemmer. Noget skyldes naturlig afgang, andet skyldes måske 

tendenser i tiden eller konkurrerende klub- eller foreningsmuligheder og ikke mindst de mange nye erhvervsnetværk, der er 

kommet i de senere år, og noget er formentlig naturlige udsving, men måske skal vi ikke fokusere så meget på antal, 

men på indhold, værdier og fællesskaber. 

Der er heldigvis mange klubber, som oplever stor interesse for at blive medlem, og enkelte klubber har endda så mange 

medlemmer, at man venter lidt med at optage flere, så klublivet fortsat kan have den nærhed, som mange sætter pris på. 

 

Projekter og donationer 

Ifølge klubbernes formandsindberetninger er der totalt set doneret 1.009.100 kr. i det sidste regnskabsår 1/6-2019 til 1/6-

2020. 

Beløbene fordeler sig således: 

Zonta International:   341.791 kr. 

Andre internationale projekter:     86.242 kr. 

Nationale projekter:    245.955 kr. 

Lokale projekter:   335.112 kr. 

 

Der er ikke tvivl om, at det har været et år med mange aktiviteter i anledning af jubilæumsåret, og det har været et år med 

flotte resultater på klubbernes forskellige aktiviteter, herunder specielt de mange arrangementer med ”Bobler og Banko”. 

Der er ikke tvivl om, at det fælles projekt har skabt en følelse af, at klubberne trækker på samme hammel, og at 

fællesskabet om netop denne aktivitet har skabt bånd imellem flere klubber. En stor tak til ZC Aarhus II og  

jubilæumsudvalget med Maria Landeira Østergaard i spidsen, der har skabt drejebogen, som mange klubber har haft meget 

stor hjælp af. 

Og så blev jubilæumsprojekterne med zontarosen også de sidste af sin slags. Der har været 3 rosenprojekter i anledning af 

jubilæet i henholdsvis Gentofte, Hillerød og Sønderborg, men nu er der ikke længere nogen formel organisering af den gule  
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zontarose i zonta-regi. Hver ting har sin tid, som Inge-Lise Søbjerg, der i høj grad har drevet dette projekt, sagde, da vi i 

landsledelsen meddelte, at vi ikke kunne se en fremtid for det som landsprojekt, når projektudvalget var nedlagt indtil videre, 

og salget i øvrigt var meget lille. Men en kæmpestor tak til Inge-Lise for arbejdet med zontarosen gennem årene. Klubber, 

der ønsker at købe den særlige rose, må fremover selv kontakte gartneren. 

 

Distriktsmødet 2019 og Zontas 100 års jubilæum  

Distriktsmødet i København samlede mere end 200 deltagere, og distriktsledelsens 

mål om deltagerantal og økonomi blev klart nået. Alle danske klubber var 

repræsenteret med et stort antal deltagere. Arrangementet var med til at sætte 

Zonta på landkortet og ikke mindst samlingen af deltagerne i et kæmpestort Z med 

de markante orange paraplyer foran Københavns Rådhus blev en festlig og 

opsigtsvækkende event, som også styrkede fællesskabet i distriktet.  

De københavnske klubber og distriktsledelsen med Governor Dorte Olesen i 

spidsen som en ihærdig indpisker havde lagt et meget stort arbejde i arrangementet, 

som viste, at selv et så stort arrangement lykkes, når stærke damer vil det. Fantastisk flot arbejde og en begivenhed, hvor 

flere udtalte: ”Man bliver helt høj af at være med til en så storslået begivenhed”. Tusind tak til arrangørerne, som gav os alle 

muligheden for at føle os som rigtige Zontians. 

På distriktsmødet blev hædret 2 District Recognition Award Winner. Henholdsvis Inga Laukytè-Budrienè fra Litauen og 

vores egen Ulla Tørnæs, men hvert Area skulle også tildele en person eller 

organisation uden for Zonta en Recognition Award, og det blev efter en 

Webafstemning PlanBørnefonden, som modtog hæderen fra Area1 og en donation 

på 25.000 kr. ved et arrangement i Sønderborg d. 8. marts 2020 ved ambassadør 

for PlanBørnefonden Cana Buttenschøn. 

Udover denne award blev 100 års jubilæet fejret i næsten alle klubber ved et helt 

særligt arrangement, hvor Bobler og Banko var den fælles aktivitet de fleste steder. 

 

Besøg i klubberne 

En af de helt store glæder som landsformand har været at besøge klubberne, og  I har heldigvis været gode til at invitere 

både til almindelige klubmøder og til særlige events, så over de 2 år har jeg været på besøg i de fleste klubber – dog ikke 

alle. Det har været utroligt afvekslende og meget inspirerende, og jeg vil meget anbefale, at man også som almindeligt 

klubmedlem benytter sig af muligheden for at deltage i andre klubbers medlemsmøder. Vi kan lære rigtig meget af 

hinanden. Tak for de mange dejlige møder rundt om i landet.  

 

Covid-19 og Zonta 

Uddelingen af prisen til PlanBørnefonden var det sidste Danmark- arrangement, vi havde i dette biennium, før coronakrisen 

kom og lukkede al aktivitet ned. 

Coronakrisen har medført aflysning af næsten alle klubmøder i dette forår, men nogle klubber har fundet alternative måder 

at mødes på, hvor begrebet zoom-møde er kommet tæt på flere af os, både på jobbet og i vores zontamøder. Det kan 

fungere, og er måske ligefrem positivt ift. effektive møder, men mange savner det personlige møde, tror jeg. De almindelige 

møder er nu så småt kommet i gang igen, og lad os håbe det kan blive ved at være sådan. 

Men coronakrisen betød også, at landsledelsen vurderede, at vi skulle forhindre, at medlemmer meldte sig ud pga økonomi. 

Derfor meldte vi ud i foråret, at vi ville undlade at opkræve klubbernes bidrag til Area og D13. Det skal selvfølgelig formelt 

besluttes på landsmødet, men en enig afgående og indkommende landsledelse stiller dette forslag, og vi har da en 

forventning om, at landsmødet vil godkende dette, idet landskassereren har givet grønt lys for, at Areas økonomi kan holde 

til det.  

En anden konsekvens af coronakrisen er et aflyst 3-dages landsmøde her i 2020, som ZC Hillerød havde lagt mange  
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kræfter i at arrangere, men den usikkerhed, der var indtil deadline for de endelige beslutninger om arrangementet skulle 

foreligge, fik os til at udskyde det store landsmøde til 2022 og så afvikle et fælles landsmøde og leder/udvalgsmøde d. 14. 

november 2020. ZC Hillerød har heldigvis tilbudt at holde fast og arrangere landsmødet i 2022, når verden forhåbentlig igen 

tillader almindelige konferencer og møder. Tak til ZC Hillerød for jeres store velvilje. 

 

Hæder til dansk Zontamedlem 

På Landsmødet 2018 besluttede vi at yde tilskud til udgivelsen af Eva Nielsens e-bog om Zontas historie, som hun efter 

opfordring fra Zonta Internationals Board havde brugt flere år på at skrive, men nu ikke kunne få tilsagn om budget til 

udgivelsen. Det blev ikke aktuelt at betale for udgivelsen, for i sidste ende besluttede ZI alligevel at bekoste udgivelsen, og 

e-bogen er nu lanceret og tilgængelig for os alle. Se: https://zonta100.org/celebrate/our-history/100-years-of-zi/#Districts 

Og så kom endelig den hæder, som Eva Nielsen fortjener så meget. Hun skulle have modtaget en særlig" Award for 

exceptional service" på scenen under Convention i Chicago, men Convention blev som bekendt aflyst, så det skete under et 

web-seminar d. 24. juni 2020. Stort og velfortjent tillykke til Eva. 

 

Zonta Danmark får en ZI Director 

Bienniet 2018-20 er slut og valgene til det nye ZI Board er foretaget omend på en lidt anden måde end sædvanligt. Det har 

bragt os en dansk Zonta International Director i kraft af vores tidligere Governor Dorte Olesen, som stillede op med 

opbakning fra hele vores distrikt. Dorte fik et flot valg, og er nu et stærkt led ind i vores organisation. Tillykke med valget 

Dorte. Vi er meget stolte af at have en international Director. 

 

Afslutning 

Et spændende biennium er slut og en ny landsledelse tager over. Vi nåede ikke alle mål, men vi nåede meget. En stor tak til 

alle i klubberne og i landsledelsen for et fantastisk samarbejde med mange interessante drøftelse, oplevelser og en fælles 

indsats, som betød, at det blev sjovt og berigende at lægge nogle timer i planlægningen af møder og aktiviteter. Men mest 

fordi Zonta gør en forskel for mange piger og kvinder i Danmark og ude i verden, og fordi vi sammen kan løfte opgaver, som 

vi hverken som enkeltpersoner eller som gruppe i et enkelt land kan. Derfor giver det mening være i Zonta. Tak for 2 

spændende år som Area Director i Zonta Danmark. Held og lykke med de kommende 2 år til Karen Marie Hougaard. 
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