
 

Referat af SU møde den 20. marts 2021 

 

Mødet blev afholdt som Teams møde med 50 deltagere. Alle klubber var repræsenteret på nær 

ZC Thy. 

 

1. Velkomst ved AD Karen Marie Hougård 

Karen Marie bød velkommen til mødet og glædede sig over, at så mange havde mulighed for at  

deltage. Karen Marie gjorde opmærksom på at SU mødet er et forum for udveksling af ideer og 

udvikling af forslag som forberedelse til landsmødet 2021. 

 

2. Valg af dirigent 

Landsledelsen foreslog Birgit Lenhard Hansen, ZC Roskilde som blev valgt til dirigent. Birgit 

takkede for valget og bad om at man præsenterede sig med sit navn og sin klub, når man 

ønskede ordet. 

 

3. Godkendelse af referat fra landsmødet 2020 – ligger på Zonta.dk 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Mål- og strategi i årshjul ved AD Karen Marie Hougård – Bilag.1 

Karen Marie gennemgik mål og strategi.  

Distriktsmødet i Egersund den 9. – 12. september 2021 vil muligvis ikke blive afholdt fysisk 

pga corona restriktionerne. Landsmødet i 2021 bliver lørdag d. 25. september og vil evt. blive 

afholdt digitalt afhængigt af corona situationen. 

Der blev spurgt om klubberne skal nedsætte et egentligt strategiudvalg. Karen Marie orienterede 

om at nogle klubber nedsætter et strategiudvalg og andre klubber har klubbestyrelsen som 

strategiudvalg. Det er op til den enkelte klub. 

 

5. Møde med landsudvalgenes formænd ved Vice AD Helle Larsen – Bilag 5.1 

Helle henviste til at referatet ligger på Zonta.dk. Medlemsudvalget har gennemført en 

medlemsundersøgelse, som ligger i dropboks. Faktaboks og udvalgets kommissorium er blevet 

opdateret og ligger ligeledes i dropboks. Medlemsundersøgelsen skulle bl.a. afklare, hvorvidt 

klubberne oplever til- eller afgang af medlemmer pga corona situationen. Undersøgelsen viste at 

det ikke umiddelbart ser ud til at corona situationen har påvirket medlemstallet i negativ retning. 

Der fremkom ønske om en form for idebank, hvor klubberne kan udveksle erfaringer med at 

tiltrække nye medlemmer samt fastholde nuværende medlemmer. Der ønskes især 

materiale/inspiration til at tiltrække nye medlemmer. Vigtigt at vi som medlemmer trækker på 

hinandens viden og deler vores erfaringer med hinanden. 

Materiale fra Medlemsudvalget er lagt i Værktøjskassen på Zonta.dk og blev også udsendt til 

mødedeltagerne straks efter mødet. 

 

6. Økonomi og kontingent ved Landskasserer Minna Nielsen – Bilag 6.1 

https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Zonta-AÌŠrshjul-2020-2022.docx
https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/referat-af-møde-med-udvalgsformændene.pdf
https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/ZD-regnskab-og-budget-til-SU-mødet-marts-21.pdf


 
2/5 

Minna gennemgik bilag og konstaterede at der ingen indtægter havde været i det forgangne år; 

men der har heller ikke været afholdt nogen møder. 

Budget 2021-22: Budgettet er lagt ud fra en forventning om at vi igen kan holde fysiske møder. 

Det betyder at der skal betales medlemskontingent som vi plejer, ligesom rejseudgifter til 

Distriktsmøde og Convention udbetales som vi plejer. 

Vi fortsætter med at nedskrive vores formue. Men på et tidspunkt må vi vurdere, hvor stor 

formuen skal være. 

Der blev spurgt om vi ikke skulle nedbringe formuen endnu hurtigere. Hertil var svaret, at det er 

vigtigt at vi er fornuftige og forbereder os på, hvordan vi forholder os når formuen er nedbragt 

til et rimeligt leje samt udviser ansvarlighed over for medlemmerne, da det jo er medlemmerne, 

som har oparbejdet formuen. 

Der fremkom flere tilkendegivelser om opbakning til dette.  

Minna konkluderede at nuværende budget er lagt under forudsætning af at tingene normaliseres. 

Hvis situationen ændrer sig vil budgettet blive tilpasset.  

 

7. Økonomi i legatudvalg/projektudvalg ved Helle Larsen og Minna Nielsen – Bilag 

7.1 

 

8. Drøftelser af klubbernes forpligtelser og forventninger til udvalgets/klubbernes 

arbejde i forhold til legater. Nogle klubber uddeler selv lokale legater ved Helle 

Larsen 

Pkt. 7 og 8 blev drøftet samlet. Landsledelsen oplever at der har været uklarhed om 

forventninger til klubberne i forbindelse med legaterne. Bilaget var udarbejdet mhp at skabe 

overblik og tydelighed om legaterne samt forventninger til klubberne.  

Landsledelsen ønsker at igangsætte en drøftelse af, hvordan vi rejser pengene til legaterne samt 

hvad vi vil med legaterne. Hvad får vi ud af legatuddelingerne? Hvordan skal Zonta Danmarks 

fremtidige legatforpligtigelser se ud? Ph.D-legatet stiller store krav til Zonta Danmarks 

økonomiske formåen, så hvad skal beløbsstørrelsen være på de enkelte legater? 

Landsledelsen opfordrede til at diskutere spørgsmålene i klubberne mhp. at drøfte det nærmere 

på landsmødet. Landsledelsen vil i samarbejde med legatudvalgene udarbejde oplæg til 

Landsmødet 2021. 

 

9. Ny skabelon til klubrapport ved Marianne Due – Bilag 9.1 

Der fremkom ønske om en mere løbende, dynamisk online erfaringsudveksling i stedet for kun 

rapportering én gang om året. Nogle mente, at det er forvirrende med både formandsrapport til 

Zonta International og en dansk formandsrapport. 

Klubberne skal hvert år indberette klubbens nye bestyrelse til Zonta International på formularen 

Club Officers Report. Denne ser landsledelsen ikke. Landsledelsen er afhængig af at få en 

opdatering om den nye bestyrelse fra alle klubber, så landsledelsen kan indkalde de relevante 

personer til diverse møder. Især vigtigt at vide, hvem der er klubformand, klubkasserer og klub 

webmaster. 

Klubrapporten har derfor til formål både at indberette klubbens nyvalgte bestyrelse og samtidig 

aflægge beretning om klubbens aktiviteter. Med den nye skabelon er det landsledelsens ønske at 

klubrapporten i højere grad kan være et redskab til ideudveksling samt give inspiration 

klubberne imellem fremfor blot at være en oplistning af klubbens møder i det forgangne år. 

https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Noter-om-vores-legater.pdf
https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Noter-om-vores-legater.pdf
https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Zonta-KLUB-Formandsrapport-2021-udkast-230221.docx
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Skabelonen har både et bagudrettet blik og et fremadrettet blik. Landsledelsen vil tilrette og 

tydeliggøre skabelonen i forhold til dette. 

Karen Marie opfordrede klubberne til at offentliggøre deres aktivitetsplaner på hjemmesiden, så 

klubberne kan inspirere hinanden. 

Maria Østergaard gjorde opmærksom på, at det er muligt at downloade en liste over 

klubformænd på Zonta.org. 

 

Efter en kort pause blev mødet genoptaget. 

 

10. Orientering fra ”Foundation Ambassador” ved Birgit Lenhard Hansen  

Birgit gennemgik sin PP præsentation, som blev udsendt til mødedeltagerne straks efter mødet. 

Birgit fremhævede Zontas forpligtigelse til at holde Zontas løfte til vores samarbejdspartnere, 

altså de projekter, som Zonta International beslutter at støtte. Zonta har en forpligtigelse til at 

sikre donationerne, så vi kan holde, hvad vi har lovet. 

Birgit deltager gerne i klubmøder for at fortælle mere om donationer og Zontas projekter. 

Birgit fortalte om et spændende og inspirerende online møde i ZC Cph. Multiculturel med Vice 

President Ute Scholtz. Ute Scholtz ser Zonta mere som en Human Rights organisation fremfor 

en Serviceorganisation. 

Klubberne opfordres til fortsat at donere 1/3 af deres projektpenge til de internationale projekter. 

Det er vigtigt at vi har fokus på at hjælpe hinanden med at synliggøre Zonta Internationals 

projekter. 

Birgit gjorde opmærksom på, at vi alle kan donere penge til Zonta International. Det mindste 

beløb (7½ dollar), der kan indbetales svarer ca. til et par kopper café-kaffe. 

Birgit fik stor ros for sin flotte præsentation. Det blev foreslået at udarbejde en skabelontekst, 

som klubmedlemmerne kan bruge, når de skal søge donationer. 

Der fremkom bemærkninger om at der er forskellige former for gebyrbetaling ved overførsel af 

penge til Zonta International, hvilket kan være en hæmsko når man ønsker at donere penge til 

Zonta. Birgit vil undersøge dette nærmere. 

Birgit gjorde opmærksom på at hun har udsendt sit første nyhedsbrev som Foundation 

Ambassador. 

 

11. Hvordan får vi bedst tilbagemelding fra UN, Kvinderåd og Distrikt 13 mfl.? 

 

12. Drøftelse af evt. nedsættelse af nyt Advocacy-udvalg – HL – Bilag 12.1 

 

13. Hvor og hvordan tackler vi bedst mere overordnede kvindepolitiske emner som 

MeToo? 

 

Pkt. 11, 12 og 13 blev drøftet samlet. 

Helle fortalte om baggrunden for landsledelsens tanker om udvikling af et kvindepolitisk udvalg 

i Zonta Danmark regi:  Der er i stigende grad offentlige debatter, der har relation til zonta, bl.a 

MeToo debatten. Hvordan kan Zonta på en mere proaktiv måde forholde sig til aktuelle 

kvindepolitiske emner og have offentlige udmeldinger om dette? Flere medlemmer har 

https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Forslag-til-SU-kvindepolitisk-udvalg.pdf
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efterspurgt en større grad af markering fra Zontas side. Hensigten er at tydeliggøre Zontas rolle, 

samle kræfterne og investere dem på en endnu mere virkningsfuld måde i et Advocacy udvalg 

med en tæt kobling til landsledelsen. Forslaget skal ses som et oplæg til at tænke i de baner.  

Der fremkom bemærkninger om at udvalget kunne ses som en forstærkning af Zontas 

repræsentation i Kvinderådet og trække på de medlemmer, som allerede indgår i dette udvalg. 

Det blev fremhævet hvor vigtigt det er at Zonta markerer sig og udtaler sig i aktuelle 

kvindepolitiske emner. 

Helle opfordrede alle til at sende gode ideer/forslag om emnet til Helle. Måske nogle yngre 

medlemmer kunne ønske at medvirke og understøtte tiltaget? 

Maria Østergaard opfordrede til overveje, hvordan UN komiteen kan indtænkes i et 

kvindepolitisk udvalg.  

 

Drøftelse af forslag til vedtægtsændring til landsmødet ved Maria Østergaard – Bilag 14.1 

Maria motiverede forslaget:  Zonta er en bureaukratisk organisation med en langsom 

beslutningsproces.  Det er nødvendigt, at vi kan tage hurtigere beslutninger i særlige situationer. 

Der fremkom flere tilkendegivelser med opbakning til forslaget; men der er behov for at arbejde 

videre med forslaget, bl.a. med hensyn til at fastlægge en økonomisk beløbsramme samt ramme 

for webafstemninger. Det blev fremhævet at forslaget skal have opmærksomhed på at 

landsledelsen er ansvarlig over for medlemmerne og landsmødebeslutninger. 

 

14. Tilbud om deltagelse i Undervisningsplatformen ”Gender Equality” ved Bente 

Lindgaard, ZC Aarhus I –Bilag 15.1 

Bente gennemgik sin PP-præsentation, som blev udsendt straks efter mødet. 

Bente inviterede til virtuel workshop om projektet den 8.maj 2021 med bl.a. præsentation af 

projektet og markedsføringsmateriale. Der kan deltage 1 – max 4 fra hver klub. 

Der er 11 klubber, som på nuværende tidspunkt har bidraget til projektet. Bente deltager gerne i 

klubmøder mhp. en nærmere præsentation af projektet. 

Flere mødedeltagere fandt, at det er et flot og interessant projekt. Der var ønske om at få 

kendskab til respons fra de elever, som allerede har deltaget. Bente opfordrede til at se video på 

hjemmesiden. 

Der blev spurt til PR. Hvordan får vi omtale af dette i medierne? Bente svarede at der skal 

lægges en plan for pressedækning. Der har været omtale af projektet i lærernes fagblad. 

Der er udarbejdet folder og breve, som vil blive uddelt på workshoppen den 8. maj. 

Helle spurgte til ejerskab af platformen og materialet. Hvem har dataansvaret? 

Bente svarede: ejerskabet er hos ZC Aarhus 2. Såfremt det bliver et landsprojekt vil ejerskabet 

overgå til Zonta Danmark og blive administreret af landsledelsen. 

Lærerne bliver aflønnet, så ejerskabet er ikke deres. Bente forklarede at lærerne er målgruppen 

og får adgang til platformen. Eleverne er sekundær målgruppe.  

Karen Marie gav udtryk for, at hun finder projektet spændende og vil gerne deltage i workshop 

den 8. maj. 

 

15. Flere gode ideer til indhold i virtuelle møder i klubberne ved Karen Marie 

 

https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Proposal-CPH-Multicultural-SU2021.pdf
https://zonta.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Zonta_gender-equality-undervisningsplatform_2.pdf
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Da tiden var for fremskreden til at tage emnet op, opfordrede Karen Marie til at lægge de gode 

ideer ud på klubbernes hjemmesider. 

Maria vil lægge flere kommende møder ud på hjemmesiden. 

 

16. Evt. 

Aase Schmidt: Formand for Distrikt 13 nomineringsudvalg opfordrede til at stille op som 

kandidater til Governor, Vice Governor og Distriktskasserer. 

Den internationale valgkomite ønsker ligeledes at vi overvejer kandidater til de ledige poster. 

Aase vil gerne kontaktes om mulige kandidatemner. 

 

Dorte Olesen: Der er udsendt mail fra Zonta International til alle klubformænd med 

spørgeskema scholarships. Dorte opfordrede klubberne til at udfylde spørgeskemaet og returnere 

det til Zonta International. 

 

Maria nævnte at UN Women har deltagelse af Dorte Olesen, Hanne Friis samt Maria 

Østergaard. De er en del af den danske delegation og får mødedokumenter fra den danske 

regering. 

 

 

 

 

 

Referent, 

Ruth Høgh 

 

 

 

 
 


