Generalforsamling i LIVa Foreningen mod skadevirkninger af prostitution
25. august 2020 kl. 18.00 -19.50
Lergravsparken 63 3. sal, 2300 Københavns
Talsperson for bestyrelsen Jan Husum bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Pia Boisen som
dirigent og Hanne Thomsen som referent – begge blev valgt ved akklamation.

1. Valg af dirigent og referent - Formalia
Dirigenten foreslog Charlotte Lund og Maja Albrechtsen som stemmetællere ved afstemning i salen. De
blev valgt.
Til evt. skriftlige afstemninger vedr. valg af bestyrelse bad dirigenten om to yderligere stemmetællere, Ken
Poulsen og Katja Have meldte sig og blev valgt.
Dirigenten gennemgik den praktiske afvikling af generalforsamlingen, herunder hvorledes afstemninger og
bestyrelsesvalg ville blive foretaget, jævnfør det udleverede materiale ved indskrivningen. Desuden
foreslog dirigenten at punkterne vedr. budgetter blev flyttet til sidst på dagsordenen, således at resultatet
af bestyrelsesvalget kunne foreligge før mødets afslutning.
Da der ikke var indvendinger, gennemførtes generalforsamlingen med den ændrede dagsorden og
afstemninger som beskrevet.

2.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Talsperson for bestyrelsen Jan Husum, supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med en kort mundtlig
beretning: Efter den ekstraordinære generalforsamling i januar 2020 hvor der blev valgt en ny bestyrelse,
var Liva både økonomisk og fagligt i knæ. Belægningsprocenten for Shelter var på 50%, selv om budgettet
forudsætter en belægning på 80-85% og flere af de bevillinger, der var givet, var ikke hentet hjem. Der er
også flere af de nye bestyrelsesmedlemmer, der er fratrådt.
Bestyrelsen for Liva er derfor glade for at kunne fortælle, at rigtigt meget er genopbygget og genoprettet.
Belægningsprocenten er på plads, de metoder og værdier, Liva bygger på, er igen pejlemærker og
fagligheden er høj.
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Nu ser vi fremad, bestyrelsen har et stærkt fokus på, at det skal være rart at deltage i LIVa for både
beboere, deltagere og medarbejdere. Der er etableret en række gode digitale løsninger, sygefraværet er
nærmest ikke eksisterende, og der er en højt engageret medarbejdergruppe.
LIVas fokus skal altid være på udsatte – både i det daglige arbejde og på den politiske dagsorden.
Jan Husum afsluttede bestyrelsens beretning med at sige TAK.
TAK til
• Medlemmerne, der møder op og udviser støtte og interesse
• De fonde, styrelser og kommuner, der fortsat støtter LIVa
• Alle medarbejdere, der hver dag gør en kæmpe forskel
• Flora og Trine for at tage mod tilbuddet og komme tilbage på trods af den dårlige behandling fra
den tidligere bestyrelse
• Beboere og deltagere, der hver dag viser beriger LIVa, viser os tillid, og gør Liva til det fantastiske
sted, det er.
I forbindelse med beretningen blev der fra flere sider udtrykt glæde over, at LIVa var på rette vej, og at det
vigtige arbejde fortsætter. Der blev rejst spørgsmål til arbejdsmiljøet, som var et af de store problemer ved
årsskiftet. Medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen Maja Albrechtsen fortalte, at der var fokus på
arbejdsmiljøet og en god stemning blandt de ansatte.
Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

3.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning for Kvindekrisecenter LivaShelter.

Trine Grünberger fremlagde beretningen for Kvindekrisecenter Livashelter 2019. Kvindekrisecentret drives
efter Servicelovens § 109, hvor det er kvindekrisecentrets ledelse, der kan beslutte at optage kvinder – og
deres børn, der falder inden for målgruppen. Centrets drift finansieres af døgntakst fra kvindernes
kommune. Trine fortalte bl.a. om måltidsfællesskab og aktiviteter i og ud af huset, som er væsentlige ikke
mindst af hensyn til børnene, der i en periode har ophold på Shelter sammen med deres mor.
I LivaShelter, der har plads til 20 kvinder, modtog man i 2019 i alt 240 henvendelser. I 2019 blev der
indskrevet i alt 47 kvinder og 21 børn.
Beretningen for LivaShelter blev godkendt ved håndsoprækning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019
Revisor Birgit Sode, Beierholm, fremlagde regnskabet. Revisor gjorde opmærksom på, at en meget stor del
af såvel indtægter som udgifter vedrører driften af LivaShelter. For hver enkelt medarbejder er der med
udgangspunkt i opgaven foretaget en fordeling udgifterne mellem forening og shelter. Afdelingsregnskab
for LivaShelter behandles under næste punkt.
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.
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5. Forelæggelse af regnskab for Kvindekrisecenter LivaShelter
Regnskabet blev fremlagt af foreningens revisor Birgit Sode.
Der blev stillet spørgsmål til de samlede udgifter, idet de ikke er opgjort i det udleverede regnskab. Revisor
oplyste, at opstillingen svarer til kravene i Årsregnskabsloven. Udgifterne svarer til summen af de opstillede
poster i alt 14.607.407 kr.
Der blev ligeledes rejst spørgsmål til overskuddet, som overføres til senere. Trine oplyste, at Socialtilsynet
accepterer, at institutioner, der drives for offentlige tilskud, har et vist overskud, som kan anvendes til
konsolidering.
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet 4 forslag:
A: Stillet af Maja Albrechtsen m.fl. – almindelig vedtagelse
B: Stillet af Maja Albrechtsen m.fl. – almindelig vedtagelse
C: Stillet af Charlotte Lund – vedtægtsændringsforslag (kræver 2/3 flertal)
D: Stillet af bestyrelsen – vedtægtsændringsforslag (kræver 2/3 flertal).
A. Stillet af Maja Albrechtsen, Charlotte Lund, Katja Have Lundbøl, Jesper Hjelm Kristensen og Annette
Ekebjærg Jakobsen:
Bestyrelsen skal i løbet af perioden frem til næste generalforsamling udarbejde udkast til en opdatering
af vedtægterne inklusiv prologen.
Maja fremlagde forslaget og fremhævede i forlængelse af den skriftlige begrundelse,
•
•
•

At Liva er vokset voldsomt både i omfang og kompleksitet, fra vedtægterne blev skrevet til en
forening.
At der er behov for en gennemskrivning af prologen, så den tydeligt afspejler LIVas
værdigrundlag.
For at sikre en fælles forståelse bør gennemskrivningen så vidt muligt ske i et samarbejde med
medarbejdere og ledelse på LIVa

Der var bred opbakning til forslaget, der blev vedtaget ved håndsoprækning.

B. Stillet af Maja Albrechtsen, Charlotte Lund, Katja Have Lundbøl og Jesper Hjelm Kristensen:
Medarbejdernes repræsentation og indflydelse på bestyrelsesarbejdet er vigtigt. Der bør derfor i den
kommende periode prioriteres at medarbejderrepræsentanten har observatørret jfr. nuværende
vedtægter. Samtidig påbegyndes ifm. det øvrige arbejde med vedtægterne i kommende periode et
forslag om, at medarbejderne har ret til repræsentation ved et mandat i bestyrelsen – der ligesom
resten fremsættes til behandling ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Maja beklagede, at Annette Ekebjerg Jakobsen fejlagtigt var indskrevet som medforslagsstiller. Maja
begrundede forslaget.
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Der var bred opbakning til forslaget, der blev vedtaget ved håndsoprækning.

C. Stillet af Charlotte Lund
Vedtægternes § 10.8 ændres til: Medarbejderne i foreningen udpeger en medarbejderrepræsentant,
med stemmeret inden for rammerne af ansættelses habilitet.
Charlotte begrundede forslaget om at ændre medarbejderrepræsentantens status fra observatør med
taleret – forslaget skal ses som et led i organisationens bestræbelser på at lave et bedre, demokratisk og
mere overskueligt arbejdsmiljø.
Der er tale om et vedtægtsændringsforslag som skal vedtages med minimum 2/3. Forslaget blev ved
håndsoprækning vedtaget med det krævede kvalificerede flertal (29 stemmer for og 11 imod).
D. Stillet af den samlede bestyrelse
Bestyrelsen har stillet forslag til ændringer af vedtægternes § 8 pkt. 9 – 11 og § 10 pkt. 2. Forslagene
omhandler afstemningsform, sammensætning af bestyrelsen herunder antal bestyrelsesmedlemmer og
maksimalt antal suppleanter samt konstituering.
Bestyrelsesmedlem Ralf M. Skovgaard fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer. Der er primært tale om præciseringer, men også om, at næstforpersonen fremover
skal vælges af bestyrelsens medlemmer, når de konstituerer sig.
Der er tale om et vedtægtsforslag, som derfor skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslaget
blev ikke vedtaget, da det opnåede flertal ikke var kvalificeret (26 stemmer for og 15 stemmer imod).

7. Valg af forperson, næstforperson og bestyrelse
Da bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter ikke blev vedtaget, stemmes der efter de nuværende
vedtægter.
Jan L. Husum opstillede som forperson. Der var ikke andre kandidater. Jan blev valgt med akklamation.
Ulla Lykke Kock opstillede som næstforperson. Der var ikke andre kandidater. Ulla blev valgt med
akklamation.
Valg til bestyrelsen:
Forud for generalforsamlingen er der opstillet 7 kandidater til bestyrelsen og én kandidat som suppleant.
Dirigenten indbød yderligere kandidater til at melde sig.
Manja Sørensen opstillede som suppleant.
De 9 kandidater fik hver ét minut til at præsentere sig.
Der blev foretaget samlet valg til bestyrelse og suppleanter. De stemmeberettigede skulle påføre
stemmesedlen op til 5 navne. De to, der fik flest stemmer, blev valgt for 2 år, de tre næste blev valgt for 1
år, og de resterende blev valgt som suppleanter i samme rækkefølge som valget.
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8. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget til godkendelse og forelæggelse
af indstilling til budget for Livashelter til drøftelse.
Forslag til foreningens budget for 2020, der fastholder kontingent, blev fremlagt.
Budgettet blev vedtaget ved håndsoprækning.
Trine orienterede om arbejdet med budget for LivaShelter. Budgettet, som fortsat er under udarbejdelse,
skal godkendes af bestyrelsen. En statsautoriseret revisor skal underskrive en taksterklæring, og endelig
skal budgettet og taksten, kommunerne skal betale for ophold på § 109, godkendes af det statslige
socialtilsyn.
9. Valg af statsautoriseret revisor
Jan Husum foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Birgit Sode, Beierholm.
Revisor blev genvalgt ved håndsoprækning.
10. Resultat af bestyrelsesvalg
Stemmetællerne kom tilbage.
Der blev indleveret 59 stemmesedler. 5 af de påførte navne var ugyldige
Valgresultat
Navn
Christian Brandt Pedersen
Marlene R. Simone
Rikkekatrine Rose Larsen
Yong Sun Gullach
Angela Brink
Lillian Bjorgstein
Ralf M. Skovgaard
Manja Sørensen
Cathrine Grage

Stemmer
52
43
40
32
26
23
17
16
3

Valgt til
Bestyrelsen for 2 år
Bestyrelsen for 2 år
Bestyrelsen for 1 år
Bestyrelsen for 1 år
Bestyrelsen for 1 år
1. suppleant
2. suppleant
3. suppleant
4. suppleant

11. Eventuelt
Dirigenten undskyldte, at vi var gået 20 minutter over tid – og takkede for god ro og orden
Jan Husum takkede dirigenten for at have ledt forsamlingen kompetent gennem beslutninger og valg.
Foreningens stifter, Flora Ghosh, takkede generalforsamlingens deltagere for fremmøde og for at passe på
foreningen. Det giver styrke og ro hos medarbejdere og frivillige, så de kan støtte op om de udsatte
mennesker, der henvender sig til Liva.

5

Referat 24.9.2020

_____________________________________________________________________
Hanne Thomsen, referent
Pia Boisen, dirigent
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Bestyrelsen

Jan L. Husum
Forperson

Ulla Lykke Kock
Næstforperson

Christian Brandt Pedersen

Marlene R. Simone

RikkeKatrine Rose Larsen

Yong Sun Gullach

Angela Brink
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