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Velkommen til Landsmøde 2020

• We believe in making the world a better place by 
empowering women.
We find joy in doing this in a supportive community of like-
minded professionals from diverse countries and cultures.

• Zonta stands for women’s rights. We advocate for equality, 
education and an end to child marriage and gender-based 
violence.

• Zonta expands opportunities for women and girls through our 
international education programs and service projects.

• We shall not rest until women’s rights are recognized as 
human rights. See the actions our members and partners are 
taking to achieve our mission.



Virtuelt møde – lidt do’s & dont’s

Vi beder venligst alle deltagere om at:

• Registrere sig med navn + delegat eller medlem

• Slå mikrofonen fra under præsentationerne og når du ikke har ordet

• Bruge ”hånd op” ikonet, hvis kommentarer eller spørgsmål, så får du ordet

• Præsentere sig hver gang med navn, klubnavn og om du er delegat eller 
medlem

• Undgå at bryde ind talerækken eller at tale samtidig med den, der har ordet

• Være tålmodig med teknikken og evt. langsomhed eller forsinkelser i 
forbindelse med afviklingen.

• Bidrage konstruktivt til gennemførelsen af Landsmøde og Generalforsamling

Bemærk: Hvis internetforbindelse er ustabil, så sluk for videokameraet (det 
hjælper ofte)



Velkommen til vores gæst 

District Governor Jane Bordal



Mindehøjtidelighed

Ære være 

Annette Borgbjerg

Flagstads 

minde



Dagsorden for Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. AD`s beretning

5. Klubbernes rapporter

6. Landsudvalgenes rapporter

7. Godkendelse af regnskaber

8. Mål- og strategi for 2020 – 2022

9. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år

10. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen

11. Indkomne forslag - ingen 

12. Valg til stående udvalg – ingen

13. Eventuelt

14. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde – kort møde i 
2021 – stort møde i 2022 i Hillerød



Generalforsamling, november 2020

1. Indstilling/valg af dirigent

Birgit Lenhard Hansen,

Zonta Roskilde



Dagsorden, pkt. 2 og 3

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede 

delegater



Dagsorden, pkt 4

Past Area Director

Aase Schmidts beretning

(Bienniet 2018 – 2010)

Bilag 4.1

Bilag 4.2 og 4.2.2

Bilag 4.3 



Dagsorden, pkt, 5

Godkendelse af regnskaber 

v/Landskasserer

Minna Dahl Nielsen

Bilag 5.1 Regnskab 2019-2020

Bilag 5.2 Driftsregnskab 20-21

Bilag 5.3 Balance

Bilag 5.4 Revisionspåtegning

Bilag 5.5 Ledelsespåtegning



Regnskab, drift 2019/20

Regnskab Distrikt 13, Area 1, 2019/20 

Drift

Budget Regnskab 

2019/20 2019/20

Indtægter

Indtægter i alt 353.750 354.979

Udgifter
Kontingent i alt 100.825 101.279

Fast møderække + kurser i alt 53.000 72.134

Landsledelsen i alt 145.000 137.505

Klubber i alt 167.000 156.927

Øvrige driftsudgifter 8.500 7.888

Driftsudgifter i alt 474.325 475.733

Resultat -120.575 -120.754



Regnskab, projekt 2019/20

Regnskab for Distrikt 13, Area 1, 2019/20

Projekt

Budget Regnskab

2019/20 2019/20

Indtægter

Kontingent 55.900 55.850

Salg af roser 1.000 2.471

Renteindtægter 120

Indtægter i alt 56.900 58.441

Udgifter
legater 80.000 60.000

Uddelingsomkostninger 3.000 1.149

Udgifter i alt 83.000 61.149

Resultat -26.100 -2.708



Dagsorden, pkt. 6

Mål og Strategi 

2020-2022



Mål- og strategi for 2020 – 2022 

• Klubberne skal udbrede kendskabet til Zonta
international’s Scholarships og aktivt arbejde på 
at finde kandidater og vindere.

• Den enkelte klub bør nedsætte et legatudvalg til 
forestå dette arbejde – på en måde som også 
øger interessen for medlemsskab.

• Den enkelte klub skal deltage i at udbrede 
kendskabet til de projekter, Zonta International 
driver i samarbejde med FN. Vi skal huske at 
sætte disse projekter på dagsordenen.



Mål- og strategi for 2020 – 2022, fortsat

• Vi skal sætte fokus på både at fastholde medlemmer og at skaffe nye medlemmer. Til dette 
formål nedsætter hver enkelt klub aktive medlemsudvalg.

• Vi skal blive bedre til at gøre brug af de sociale medier til PR, evt. gøre brug af en 
influencer.

• Vi skal holde åbne møder med fokus på emner, det tiltrækker yngre kvinder, herunder 8. 
marts arrangementer.

• Vores Facebook side skal løbende moderniseres.

• Vi skal synliggøre vores prisuddelinger. Prismodtagere inviteres til vores landsmøde, hvor 
det er muligt. Til Zonta Danmarks hjemmeside optages en video af Zonta’s motivation og 
legatmodtagernes takketale.

• Efter landsmødet holder alle klubber hver især et strategimøde, hvor de planlægger 
implementeringen af Zonta’s mål i årets arbejde.

• Alle formulerede mål bør være evaluerbare.

• Vi vil fremme erfaringsudveksling på tværs af klubberne. Klubbernes strategier sættes på 
dagsordenen til SU-møde for erfaringsudveksling.

• Den enkelte klub skal synliggøre klubbens mål og strategier på klubbens hjemmeside.

• Klubrapporterne skal indeholde en evaluering af mål og strategi.

• Lokale aktiviteter skal medvirke til, at Zonta’s stemme høres lokalt – ”advocacy”.

• Den enkelte klubs aktiviteter bør inkluderer en årlig” advocacy” aktivitet.



Mål- og strategi for 2020 – 2022, fortsat

• Det henstilles, at 1/3 af vore indsamlede donationspenge 
gives til Zonta International.

• Klubberne opfordres til at tænke i alternative indsamlings-
metoder, såsom virtuelle kunstauktioner, online lotterier etc., 
da det grundet covid 19 forventes at være vanskeligere at 
indsamle penge til donationer på mere traditionel vis. 

• ”Uddannelse” er nøgleordet i kampen ”stop vold mod kvinder”, 
”trafficking”, klimaforandringer etc.

• Vi stiler mod at blive enige om ét eller to projekter, som vi alle 
støtter op om, og som vi promoverer. Det vil være med til at 
gøre Zonta mere synlig. Distrikt 13 foreslår ”Ending child
Marriage” og ”Let us learn Madagascar”.



Frokost - velbekomme



Dagsorden, pkt. 7

Fremlæggelse af budget og 

budgetoversigt for de 

kommende 2 år samt god-

kendelse af kontingent for det 

kommende år

• Bilag 5.2



Dagsorden, pkt. 7

Budget Distrikt 13, Area 1, 2020/21

Drift

Regnskab Budget BO BO BO

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

Indtægter

Indtægter i alt 354.979 2.000 325.000 325.000 325.000

Udgifter
Kontingent i alt 101.279 94.700 94.000 94.000 94.000

Fast møderække + kurser i alt 72.134 25.000 53.000 53.000 53.000

Landsledelsen i alt 137.505 10.000 40.000 55.000 55.000

Klubber i alt 156.927 3.000 121.000 261.000 121.000

Øvrige driftsudgifter 7.888 8.500 8.500 8.500 8.500

Driftsudgifter i alt 475.733 141.200 316.500 471.500 331.500

Resultat -120.754 -139.200 8.500 -146.500 -6.500



Dagsorden, pkt. 7

Balance for District 13, Area 1

R 19/20 B 20/21 B 21/22 B 22/23 B 23/24

Aktiver

Indestående, bank, ultimo 548.040 408.840 417.340 270.840 264.340

Passiver

Overført resultat 668.795 548.040 408.840 417.340 270.840

Årets resultat -120.754 -139.200 8.500 -146.500 -6.500

Overført til projekt -52.400

Passiver i alt 548.040 408.840 417.340 270.840 264.340

Øvrige passiver

Forudbetalt kontingent 

Passiver i alt 548.040 408.840 417.340 270.840 264.340



Dagsorden, pkt. 7

Budget for Distrikt 13, Area 1, 2020/21

Projekt

Regnskab BO BO BO

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Indtægter

Kontingent 55.850 52.400 52.400

Salg af roser 2.471

Renteindtægter 120

Indtægter i alt 58.441 0 52.400 52.400

Udgifter
legater 60.000 40.000 80.000 40.000

Gebyrer 100

Uddelingsomkostninger 1.149 1.500 1.500 1.500

Udgifter i alt 61.149 41.500 81.600 41.500

Resultat -2.708 -41.500 -29.200 10.900



Dagsorden, pkt. 7

Balance for District 13, Area 1, projekt

R 2019/20 B 2020/21 B2021/22 B2022/23

Aktiver

Indestående, bank, ultimo 76.601 35.101 5.901 16.801

Passiver

Overført resultat 79.399 76.601 35.101 5.901

Årets resultat -2.798 -41.500 -29.200 10.900

Overført fra Drift 52.400

Passiver i alt 76.601 35.101 5.901 16.801



Dagsorden, pkt. 8, 9 og 10

8. Godkendelse af udlodning af midler fra 

projektkontoen

9. Indkomne forslag – ingen

10. Valg til stående udvalg – ingen



Dagsorden, pkt. 11

Eventuelt:

• Præsentation af ”Gender Equality” v/Bente

• Præsentation af NGO projekt v/Dorte

• Uddeling af håndværkerlegat v/Karen



Dagsorden, pkt. 12

Tid og sted for afholdelse af: 

Kort landsmøde, 2021

Stort landsmøde, 2022 i Hillerød



Tak for indsatsen til Landsledelsen

2020-20222018-2020



Diverse meddelelser



Foundation campaign

Læs mere om 

Every Member

Every November

her

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/every-member-every-november
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/every-member-every-november
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/every-member-every-november
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/every-member-every-november


Tak for i dag



Zonta International envisions a world in 

which women's rights are recognized as 

human rights and every woman is able 

to achieve her full potential.

In such a world, women have access to all 

resources and are represented in decision 

making positions on an equal basis with 

men.

In such a world, no woman 

lives in fear of violence.



Insert district/club website


