Foreningen mod skadevirkninger af prostitution
Dagsorden
Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse (Bilag 1 bliver
sendt til de tilmeldte den 16. april 2018)
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2018 til
godkendelse (Kontingent er uændret)
5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Behandling af indkomne forslag
7. I lige år: Valg af Forperson for 2 år / I ulige år: Valg af Næstforperson for 2 år (første
gang for 1 år)
8. Valg af bestyrelse - I ulige år: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - I lige år:
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
10. Valg af statsautoriseret revisor.
11. Eventuelt.
1.

Ad. 1. Valg ad dirigent og referent
Forsamlingen valgte Line Barfod til dirigent og Charlotte Lund til referent.
Dirigenten konstaterede, at formalia omkring afviklingen af generalforsamling var i
overensstemmelse med vedtægternes § 7 og §8, og generalforsamlingen derfor var
beslutningsdygtig.
1) Dirigenten gjorde opmærksom på, at dagsordens punkt 7, 8 og 10 om valg, i den udsendte
dagsorden, er forslået i forhold til de nye vedtægter, som først behandles efter dagsordens punkt
5. Indtil disse bestemmelser om valg evt. bliver vedtaget af generalforsamlingen er dagsordens
punkt 7 – 11, jf. de gældende vedtægter, således:
7. Valg:
- I ulige år: Valg af forperson for 2 år
- I lige år: Valg af næstforperson for 2 år
8. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. I lige år vælges 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
11. Valg af statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor
12. Eventuelt

1) Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er indsneget sig en fejl i den udsendte dagsorden
punkt 7 og 8 . Parentesen efter punkt 8 ”(første gang for 1 år)”, skal stå efter punkt 7 om valg af
næstforperson.

Ad 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Foreningens Årsberetning og Evaluering 2018 blev omdelt på generalforsamlingen.
Forperson Yildiz Akdogan fremlagde bestyrelsen mundtlig beretning og fremførte blandt andet
glæden over at følge LivaRehabs vækst fra lille organisation til landsdækkende, mediesynlig
prisvindende millionfortagende og takkede medarbejdere, bidragydere og frivillige for deres støtte. Hun
fremførte endvidere at det nuværende tidspunkt, med nye indsatser på vej, er et godt tidspunkt at give
faklen som formand videre. Hun roste Livas evne til at kigge på det enkelte mennesker og at det er lykkedes
organisationen at gøre gråzoneprostitution – og dens sociale og geografiske slagside til et nicheområde Liva
er blevet eksperter i. Hun rettede en stor tak til den afgående bestyrelse, og mindede den tiltrædende om
at der skal værne om den goodwill som Liva har i ministerier og kommuner.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Flora Ghosh fremlagde det reviderede regnskabsskab - Årsrapport 2017 der er godkendt af
bestyrelsen på deres møde i april.
Flora Ghosh fremførte blandt andet at foreningen har overskud og opererer ud fra et
forsigtighedsprincip, at salg af produkter er også en indtjening, men det er en udfordring samt
rettede en stor tak til den afgørende regnskabsmedarbejder Ken.
Intern kritisk revisor Finn Hougaard var forhindret i at deltage i generalforsamlingen og havde
derfor fremsendt følgende udtalelse til generalforsamlingen: ”Jeg er desværre forhindret i at være
tilstede ved generalforsamlingen.
Som det fremgår af min erklæring i Årsrapport 2017, har jeg gennemgået årsregnskabet og har
ingen yderligere bemærkninger. Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og
udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.
Supplerende hertil kan jeg meddele, at jeg ikke er blevet forelagt projektregnskaberne, og kan
derfor heller ikke udtale mig om disse. Jeg går dog ud fra at de er blevet revideret i forbindelse med
forelæggelse for donorer.
I forbindelse med medlemsrettede aktiviteter, blev det i budgettet på generalforsamlingen i 2017
besluttet at bruge 150.000 kr. Ifølge regnskabet er der afholdt aktiviteter for 88.652kr. Hvis man
sammenholder det med at indtægter for medlemskontingenter for 2017 udgør 12.050 kr mens de i
2016 udgjorde 16.000 kr, har disse aktiviteter ikke været nok til at fastholde eller forøge
medlemstallet.”
Revisor Torben Tranekær Poulsen fremlagde i sin beretning at det er en udfordring for små
organisationer at måle effektivitet og produktivitet, da det kræver åbne private databaser, hvis Liva skulle
lave de dybdeanalyser, som eksempelvis staten benytter sig af. I stedet ses der på retningslinjer,

handleplaner og regnskab. Her kan det konkluderes at sparsommeligheds- såvel som kvalitetskriteriet
mødes. Fonde spiller i dag en større rolle og stiller dermed også større krav i dag, det har øget
arbejdsbyrden i forhold til dokumentation. Der er en udfordring ved indrapportering på grund af skævt
regnskabsår, men det forventes rettet til næste år.
Det er en udfordring for mindre organisationer at området nu er omfattet af erhvervsstyrelsen samt at har
Liva, som de fleste andre mindre organisationer været en projektorganisation, hvor pengene ofte er
øremærker lønninger, men ikke eksempelvis husleje. Så der udtrykkes et ønske om flere indtægter, der ikke
er øremærkede, og som dermed vil give mere stabilitet.
Revisor oplyser at der vedlægges særskilte beretning i forhold til at være socioøkonomisk virksomhed.

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

Ad. 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til
godkendelse
Bestyrelsen indstillede at nuværende kontingent på 100 kr. for lønmodtager og 75 kr. for andre
fastholdes.
Flora Ghosh fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2018 og fremhævede, at
medlemskontingenter og medlemsgenerering er en udfordring, der kræver tid. Ønske om en
anden organisationsstruktur, der gør LivaCreation endnu mere bottom-up. Der laves nu laver flere
medlemsaktiviteter i både København og Sydsjælland. Julehjælp er vi nødt til at øge, pga øget
tilstrømning. Liva oplever helt konkret fattigdom i form af folk, der eksempelvis mangler mad. Og
vi bruger en del tid på blandt andet enkeltydelser. Liva arbejder med at oprette et særligt
kvindekrisecenter målrettet Livas målgruppe, ikke mindst de med grønlandsk baggrund, der ofte
er svære at finde plads til. Seks ud af ti kvinder går forgæves på krisecentre. EU dataforordning
trækker tænder ud, men vi er god på vej ifølge konsulent.

Generalforsamlingen godkendte en fastholdelse af kontingentet og det fremlagte budget.

Ad 5. Forelæggelse af bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde med indkaldelsen til generalforsamlingen forelagt et forslag til ændringer af
følgende §§ i vedtægterne: Overskrift for § 1 er ændret; § 1.4-5 er slettet; § 2,2 og 2,3 er ændret;
ny § 2.4-5; ændring af § 8.1; ændring af § 10.1 og 10.2; ny 10.3; ændring af § 10.4 (tidligere §
10.3); § 10.4-6 og dele af § 10.6 (tidligere § 10,7) slettet; § 10,8 slettet; § 10.7-8 (tidligere §10.1011) ændret; § 11.3-5 er ændret/flyttet fra § 12.2; dele af § 13.2-3 er slettet; ny § 13.6; § 14.2 er
ændret med indholdet af den tidligere § 15.4; § 14.3 er den tidligere § 15.5; § 15.3-5 er slettet; ny
§ 16.2; desuden er flere stk.nr. konsekvensrettet.
Line Barfod fremlagde bestyrelsens forslag og fremførte, at det væsentligste i ændringerne er, at
LIVa Foreningen får mulighed for at oprette og drive midlertidige bosteder, herunder

Kvindekrisecenter LivaShelter og den socioøkonomisk virksomhed LivaCreation. Samtidig er
foreningens regnskabspraksis tilpasset den udvidede aktivitet og det er tydeliggjort, at bestyrelsen
tilstræbes at blive sammensat af personer med forskellige kompetencer, der understøtter viden og
erfaringer om drift af LivaRehab, LivaCreation og LivaShelter, der skal have et særskilt regnskab.
Floras titel ændres til direktør. Den samlede bestyrelse skal godkende lån, pantsætning etc.
I debatten blev der spurgt ind til tankerne bag bestyrelsens sammensætning.

Generalforsamlingen vedtog de forelagte vedtægtsændringer enstemmigt.
Ad. 6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad. 7. Valg af forperson for 2 år (forperson vælges for 2 år i lige år) og valg af næstforperson for
1 år (vælges for 2 år i ulige år, først gang for 1 år)
Christen Sørensen blev med akklamation, valgt som forperson for 2 år.
Susanne Moll blev ligeledes med akklamation valgt som næstforperson for 1 år.

Ad. 8. Valg af 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i
lige år.
Pernille Høxbro, Edith Taarup og Susanne Arnskjold Kragh blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Mette Kornbæk og Ken Poulsen blev valgt som suppleanter for 1 år.

Ad. 10. Valg af statsautoriseret revisor
RIR Revision ved Torben Tranekær Poulsen blev genvalgt som statsautoriseret revisor

