Referat af Zonta Area 01 landsmøde den 14. november 2020
Bemærk at samtlige bilag til dagsorden, såvel de oprindelige som de opdaterede bilag til det
virtuelle landsmøde, ligger på Zonta hjemmesiden. Se link:
https://zonta.dk/hvem-er-vi/landsledelsen/landsmoede/landsmoede-2020/https://zonta.dk/hvem-ervi/landsledelsen/landsmoede/landsmoede-2020/
Landsmødet blev afholdt som virtuelt møde pga restriktioner som følge af den igangværende Covid19 pandemi.
Area Director Karen Marie Hougaard bød velkommen til alle deltagerne i det virtuelle landsmøde
med en særlig velkomst til Past International President Maria Østergaard, International Director Dorte
Olesen samt tidligere Area Director Aase Schmidt. Distrikt 13 Governor Jane Bordal skulle også have
deltaget i mødet, men var blevet forhindret. Karen Marie viste i stedet et billede af Governor, Jane
Bordal. Endvidere bød Karen Marie særligt velkommen til tidligere Governor Eva Nielsen. Desværre
viste det sig, at Eva Nielsen beklageligvis ikke kunne deltage i mødet af IT tekniske årsager.
Annette Flagstad, ZC København II afgik ved døden den 8. august 2019 og blev æret ved en tale af
klubformand Zenia Nedergaard samt 1 minuts stilhed. Annette Flagstad havde været medlem af Zonta
siden 1989.
Alle klubber var repræsenteret ved de anmeldte delegater, bortset fra ZC Sydhavsøerne. Herudover
deltog klubmedlemmer, som på forhånd havde tilmeldt sig det virtuelle møde.
For god ordens skyld mindede Karen Marie om regler for god mødekultur for virtuelle møder.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Birgit Lenhard Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede at landsmødet var lovligt varslet.
2. Valg af referenter og stemmetællere
Anne Birgitte Rasmussen og landssekretær Ruth Høgh blev valgt.
3. Registrering af stemmeberettigede delegater
Dirigenten foretog navneopråb på delegaterne. Der var i alt 30 stemmer.
4. AD`s beretning
Aase Schmidt gennemgik i hovedtræk den tidligere landsledelses mål og strategi og havde med røde,
gule og grønne smileys indikeret graden af målopfyldelse. Aase fortalte, at der var tilstræbt
sammenhæng mellem mål for Zonta International, Distrikt 13 og Area 01.
Landsledelsen har bl.a. arbejdet med struktur omkring afvikling af web-afstemninger, skema for
landsudvalgs kommissorier samt fastholdt opfordring til klubberne om fordeling af klubdonationer
med 1/3 til henholdsvis internationale, nationale og lokale projekter.
Aase beklagede at ZC Køge og ZC Esbjerg var ophørt. Til gengæld glædeligt at der er tilkommet en
ny klub: ZC Copenhagen Multiculturel. Alt i alt har der været en nedgang i medlemsantallet. Aase

fremhævede vigtigheden af at fastholde fokus på vores mission - det vi gør sammen - mere end at
fokusere på medlemsantallet.
Aase glædede sig over de mange Zonta aktiviteter i biennium 2018-2020 og fremhævede især
klubbernes flotte opbakning til markering af Zonta's 100 års jubilæum i 2019. Aase oplyste at godt
1 million kroner blev doneret til "Ending Child Marriage" projektet og Bydelsmødre. Det var
ligeledes glædeligt at kunne uddele Area 01 Jubilæums Award i forbindelse med et vellykket 8. marts
arrangement i Sønderborg. Efter afstemning blandt klubberne blev PlanBørnefonden vinder af Area
01 Jubilæums Award på kr. 25.000,-.
Eva Nielsen modtog af Zonta International i 2020 en ganske særlig hæder for sin store indsats med
beskrivelse af Zonta International's historie, som er publiceret i form af en E-bog. Eva modtog Zonta
International Meritorious Service Award, som skulle have været overrakt Eva på Convention i
Chicago. Desværre blev Convention som bekendt aflyst som fysisk møde. I stedet blev Eva hædret
via et webinar. Aase ønskede at overrække Zonta Area 01 donation til Eva og ringede derfor Eva op
under det virtuelle møde for at lykønske Eva med den internationale pris og store anerkendelse samt
overrække donationen på kr. 5.000,-. Eva takkede for donationen, som efter Eva's ønske går til Zonta
International Rose Foundation. Herefter fik Eva en virtuel applaus.
Afslutningsvis takkede Aase for samarbejdet med klubberne og landsledelsen i de forgangne 2 år og
beklagede, at hun ikke lige nu kunne overrække AD nålen til Karen Marie.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til Aase's beretning.
Flere delegater havde ikke kunnet åbne bilagene til dagsorden. Muligvis skyldes det at bilag bedst
kan åbnes fra PC fremfor IPAD eller telefon. Landsledelsen tilkendegav at dagsordenens bilag vil
blive udsendt med referatet af landsmødet.
Susanne Bach Bager ZC Lillebælt bemærkede at klubbens formandsrapport ikke var med i bilaget
med de samlede klubformandsrapporter, men tilføjet særskilt og ønskede at vide, hvorfra Aase havde
det samlede beløb på klubbernes donationer. Aase oplyste at beløbet var baseret på oplysningerne i
de fremsendte formandsrapporter.
Ella Schumann, ZC Holbæk mindede om at klubberne skal oplyse deres medlemsantal i
klubformandsrapporterne.
Landswebmaster Marianne Due oplyste at landsledelsen vil udarbejde forslag til en forbedret
skabelon for klubformandsrapport.
Der var mange tilkendegivelser med anerkendelse af Aase's store indsats som Area Director og tak
til Aase for det gode samarbejde.
Karen Marie ønskede ordet og takkede ligeledes Aase for hendes indsats og gode samarbejde i
landsledelsen. Et samarbejde præget af Aase's grundighed, ordentlighed og ordholdenhed. På vegne
af landsledelsen overrakte Karen Marie en gave til Aase i form af en donation på kr. 500,- som efter
Aase's ønske går til projektet "Ending Child Marriage".
Karen Marie lykønskede også Eva Nielsen med den internationale anerkendelse og prisoverrækkelse.
Aase takkede for donationen og fik herefter en virtuel applaus.
Der henvises til AD's rapport, klubbernes rapporter samt landsudvalgenes rapporter.
Rapporterne blev taget til efterretning.

5. Godkendelse af regnskaber
Landskasserer Minna Nielsen gennemgik regnskaberne. I forbindelse med 100 års jubilæum blev der
udbetalt kr.100.000,- fordelt med kr. 75.000,- til klubbernes arrangementer og kr. 25.000,- til Area
01 Jubilæums Award til PlanBørnefonden.
Minna fik stor ros for regnskaberne, som blev godkendt.
6. Mål- og strategi for 2020 – 2022
Karen Marie gennemgik landsledelsens mål og strategi for biennium 2020-2022 og fremhævede at
der skal være sammenhæng mellem mål for Zonta International, Distrikt 13 og Area 01.
Karen Marie henviste til og anbefalede at se video på www.zonta.org med Zonta International
President Sharon Langenbeck, som fremhæver uddannelse som et nøgleord for Zonta.
Karen Marie opfordrede klubberne til at nedsætte et klub legatudvalg mhp at finde egnede kandidater
til Zonta-legater. Legaterne er med til at synliggøre Zonta. Da der ikke har været afholdt fysisk
landsmøde i år, har der været uddeling af YWPA legat i ZC Aarhus I, som havde indstillet kandidaten
Mathilde Norup til YWPA legatet. Prisoverrækkelsen blev videofilmet og filmen vil blive lagt på
hjemmesiden.
Karen Marie opfordrede klubberne til at afholde et strategimøde med fastlæggelse af klubbens mål
og evaluering. Disse skal fremgå af såvel klubformandsrapporten og klubbens hjemmeside og derved
medvirke til at inspirere hinanden samt være god erfaringsudveksling mellem klubberne.
Landsledelsen vil udarbejde oplæg til forbedret skabelon for klubformandsrapport mhp at fremlægge
forslaget på det kommende SU-møde i marts.
Karen Marie fremhævede synliggørelse af og advocacy for Zonta og opfordrede klubberne til at
planlægge en tilbagevendende aktivitet, evt. i samarbejde med andre kvindeorganisationer. Det er en
god ide at afholde åbne arrangementer, som Zonta kan få presseomtale på og som kan medvirke til at
rekruttere nye medlemmer, fordi arrangementerne skaber interesse for Zonta.
Karen Marie opfordrede endvidere klubberne til at sætte de internationale Zonta projekter - "Ending
Child Marriage" og "Learn Madagascar" - på klubmødernes dagsorden.
Karen Marie opfordrede til at tænke på alternative måder at indsamle penge på, da Covid-19 har
begrænset vores muligheder for at afholde arrangementer. Men Karen Marie opfordrede samtidig til
at sætte sig grundigt ind i told- og skatteregler for afvikling af offentlige lotterier/indsamlinger etc.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til landsledelsens mål og strategi.
Der blev spurgt om hvad landsledelsen forventede mht. opstilling af mål. Karen Marie svarede, at
hver klub gerne måtte beslutte 1 mål for hvert område. Det er en proces, som påbegyndes nu og
fortsætter frem til 2022.
Kommentarer vedr. offentlige indsamlinger: Nogle medlemmer har haft fødselsdagsindsamlinger på
FB. Helle Larsen gjorde opmærksom på at FB er offentlig og når det drejer sig om organisationers
indsamlinger/lotterier etc. skal reglerne overholdes. Der fremkom ønske om at landsledelsen
udarbejder et notat med anvisninger/retningslinier for dette. Landsledelsen påtog sig denne opgave.
Helle Larsen tilbød at klubberne kan kontakte hende, hvis der er klubber, som planlægger en
indsamling her inden jul.

Der var positive tilkendegivelser vedr. de opstillede mål og strategier, særligt i forhold til at være
mere synlige samt hvordan vi bedst kan inspirere og hjælpe hinanden.
Der fremkom ønske om at slides med såvel mål for Zonta International, Distrikt 13 som Mål og
Strategi for Area 01 bliver udsendt til klubformændene umiddelbart efter landsmødet.
Karen Marie var glad for de positive tilbagemeldinger og takkede for opmærksomheden.
Frokostpause i 20 minutter. Mødet blev genoptaget kl. 13.20 og dirigenten foretog igen navneopråb
på delegaterne.
7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det
kommende år
Minna gennemgik budgetterne og orienterede om at landsledelsen har besluttet at klubberne er
kontingentfrie i 2020. Landskassen har indbetalt kontingent til Distrikt 13.
I forhold til dagsordenens bilag havde Minna udarbejdet en forenklet oversigt over budgetterne til
brug for det virtuelle møde. Minna foreslog at medlemskontingentet på 52.400,- overføres fra
driftskontoen til projektkontoen som vanligt, selvom der ikke er indbetalt medlemskontingent.
Dirigenten efterspurgte kommentarer til budgettet.
Ruth Slaikjer ZC Sønderborg gjorde opmærksom på en regnefejl, som Minna vil korrigere i bilaget,
der vil blive udsendt sammen med referatet.
Der blev spurgt til, hvor langt kassebeholdningen skal nedskrives? Minna svarede, at
kassebeholdningen ønskes nedskrevet til et passende niveau: dvs. der skal være en buffer og der skal
være råd til forudbetalinger. Det er en opgave for landsledelsen at styre mod det rette balancepunkt.
Budgetter blev godkendt med de rettelser, som vil fremgå af de tilrettede bilag, der udsendes med
referatet.
Referatet vil indeholde bilag med såvel det fuldt tilrettede budget som den forenklede udgave,
fremlagt på det virtuelle møde.
De tilrettede slides udsendes også umiddelbart efter landsmødet.
8. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen
Kontoen er midlertidigt sat i bero.
9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
10. Valg til stående udvalg
Der var ingen valg til stående udvalg.
11. Eventuelt
Bente Lindgaard, ZC Århus I, præsenterede projektet "Gender Equality", som relaterer sig til WHO
verdensmål nr. 5. Se www.goal5.org Der arbejdes ud fra et budget på kr. 165.000,-. Projektet består
af et undervisningsmateriale, der stilles til rådighed for gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
Projektet er arrangeret i samarbejde mellem ZC Århus I, ZC Århus II, ZC Viborg og ZC Silkeborg.

Bente Lindgaard viste platformen "Ligestilling mellem kønnene" og spurgte om det kunne være et
landsprojekt?
Evt. interesserede klubber kan kontakte Bente Lindgaard angående en præsentation i de enkelte
klubber. Reviderede slides udsendes med referatet. Bente Lindgaard fortalte at Projektstyregruppen
primært holder online møder og efterlyser flere medlemmer.
Maria Østergaard, ZC Copenhagen Multiculturel fandt at projektet er glimrende og fortalte at klubben
er inspireret af projektet og nu i færd med at udarbejde materiale på engelsk om et projekt "Equal
Rights".
Projektet fik flere rosende tilkendegivelser og der blev straks givet tilkendegivelser fra flere klubber
om at støtte projektet med pengebeløb samt tilkendegivelser om at projektet blev et landsdækkende
Zonta projekt.
Dorte Olesen fandt projektet interessant og foreslog at søge fonde, bl.a. Tuborg fonden.
Aase Schmidt fandt at projektet har potentiale til at samle os om et fælles landsprojekt og være en
anledning til at genåbne Projektudvalget i Zonta Area 01 regi.
Karen Marie gav ligeledes sin støtte til projektet, men mente også at det ville være en særlig
udfordring at engagere lærerne til at tage medejerskab for projektet, da lærerne får mange
henvendelser om at indgå i projekter.
Karen Thegen, ZC Sønderborg, medlem af Legatudvalg 1: Young Women in Public Affairs fik 3
ansøgninger, hvoraf Mathilde Norup, indstillet af Århus I, blev vinder af Zonta Area 01 YWPA legat.
Karen fortalte endvidere om Håndværkerlegatet, hvis lancering blev vanskeliggjort af Covid-19. Der
vil ikke være uddeling i 2020, men forhåbentlig i 2021. Ansøgningsfristen skal formentlig ligge i
begyndelsen af året med prisoverrækkelse før sommerferien.
Kommentar: Kan prisoverrækkelsen foregå sammen med Skills arrangement?
Dorte Olesen mindede om Zonta Internationals kampagne om fundraising: ”Every Member, every
November”. Dorte opfordrede til at donere penge til projektet, som erstatter de sædvanlige donationer
i 2020. Alle kan give deres bidrag af minimum 12 dollars. Lige nu ligger Zonta Area 01 på en 3.
sidste plads. Man kan donere via hjemmesiden www.zonta.org
Hanne Bagger, ZC Roskilde havde i forbindelse med sin fødselsdag opfordret sine bekendte til at
donere penge til Zonta og ønskede at vide, hvordan donationerne blev registreret. Dorte Olesen
svarede, at donationerne bliver registeret på den person, som donerer og ikke i distriktets eller
fødselarens navn. Dorte oplyste at Zonta International arbejder på sagen.
Karen Marie orienterede om at landsmødets dirigent Birgit Lehnhard Hansen ZC Roskilde fremover
bliver Foundation Ambassador i Distrikt 13. Zonta International Foundation hedder nu Zonta
Foundation for Women.
Ella Schumann, ZC Holbæk og formand for Valgudvalget, bad klubberne om at komme med forslag
til emner som kandidater til landsudvalgene. Forslag skal mailes til Ella på evolution-aps@mail.dk

Maria Østergaard, formand for Distrikt 13 UN & Council of Europe (CoE) Komité videregav hilsen
fra Hanne Friis ZC Aarhus I, som er den danske repræsentant i samme komite. Maria orienterede
om at der snart vil blive udsendt det første nyhedsbrev med information om og links vedr.
kampagnen ”16 days of activism, Zonta says No to Violence Against Women”.
Susanne Bach Bager, ZC Lillebælt opfordrede landsledelsen til ikke at kræve for megen rapportering
om mål og evaluering, da det kan fjerne opmærksomhed og energi fra det lokale klubarbejde med
fundraising og medlemspleje. Vigtigt: "Keep it simple". Flere delegater gav deres tilslutning til dette.
Karen Marie svarede at det netop er hensigten at forenkle og gøre det nemmere.
12. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde – kort møde i 2021 – stort møde i 2022 i
Hillerød
Kort landsmøde i september 2021. Sted ikke fastlagt.
Stort landsmøde i Hillerød i 2022. ZC Hillerød havde planlagt landsmødet i 2020, men landsmødet
blev aflyst pga. Corona restriktioner.
Dirigenten afsluttede herefter landsmødet 2020 og takkede for god ro og orden samt fin mødekultur
under de usædvanlige og udfordrende mødeforhold. Dirigenten bad mødedeltagerne give den
afgående og kommende landsledelse en applaus.
Karen Marie var glad for at det virtuelle landsmøde var forløbet så godt og takkede Birgit Lenhard
Hansen for fin mødeledelse og Marianne Due for fin styring af det IT tekniske udstyr. Herefter gav
mødedeltagerne dem en stor applaus.
Karen Marie informerede om kommende mødeaktivitet:
SU-møde den 20. marts 2021. Sted ikke fastlagt.
Distriktsmøde i Egernsund, Norge finder sted den 2. week-end i september 2021.
Interdistriktsseminar i Frankfurt er udsat til september 2021.
Convention juli 2022 finder sted i Hamborg, Tyskland.
Karen Marie informerede endvidere om at ZC Odense nu hedder ZC Fyn.
Med baggrund i den aktuelle Covid-19 pandemi, hvor det både kan være vanskeligt at mødes i
klubsammenhæng og hvor klubbernes sædvanlige fundraising arrangementer ikke kan gennemføres,
opfordrede Karen Marie mødedeltagerne til at fremkomme med forslag til alternative arrangementer
samt udveksling af gode ideer.
Birgitte Møller Hansen, ZC Århus II: Klubben har aflyst Banko og Bobler i 2021, men vil begynde
at sælge billetter til Banko og Bobler i 2022. Klubben afholder et "Stay Home Banko og Bobler" med
livestreaming i stedet for.

Annelise Ladegourdie, ZC København I: Klubben har afholdt virtuelle klubmøder. Vil afholde virtuel
julefrokost: alle klubmedlemmer får leveret en julefrokostpakke, så alle får det samme at spise. Enten
kan nogle få klubmedlemmer sidde sammen med overholdelse af corona retningslinier eller
klubmedlemmerne kan sidde hver for sig. Annelise vil efterfølgende udsende mail med invitationen
til inspiration for andre klubber.
Charlotte Carrington, ZC Fyn: Julemødet afholdes i private hjem med 8-10 klubmedlemmer i hvert
hjem, spiser en juleplatte leveret udefra. Afholder samtidig virtuelt møde med juleauktion. Charlotte
fortalte at klubben har fået 4 nye medlemmer efter at have afholdt informationsmøde med 10
deltagere.
Dorthe Tronier, ZC Roskilde: Klubben har afholdt både fysiske og virtuelle møder. Har haft flere
udendørs arrangementer med guidede ture i grupper på under 10 personer. Afholder det traditionelle
julemarked den 29/11 med begrænsning på 10 deltagere på samme tid. Dorthe kunne anbefale app'en
https://kahoot.it med gratis quizzer for deltagere op til 10 personer.
Birthe Jastrup, ZC København III: Julemødet er planlagt som en "Walk and Talk" tur i Dyrehaven
med efterfølgende gløgg og æbleskiver på Peter Lieps hus.
Ebba Rasmussen, ZC Greve: Klubben mødes i mindre grupper og har været på kunstudstilling.
Julemødet afholdes som udendørs arrangement på 3 adresser: "Tour de Terasse".
Maria Østergaard, ZC Copenhagen Multiculturel: Klubben har medlemmer, som opholder sig i
udlandet og afholder både fysiske møder og online møder. Klubben eksperimenterer med interaktive
mødemuligheder.
Karen Marie takkede for de mange gode forslag og afsluttede landsmødet med en stor tak til alle
deltagere for et vellykket virtuelt landsmøde 2020.
Karen Marie Hougaard, AD
Referat godkendt den 28.11.2020
Birgit Lenhard Hansen, dirigent
Referat godkendt den 30.11.2020
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