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Mødetid: 11.30-15.30 
Sted: Medborgercenter Dalum 
Dianavænget 15 B 
5250 Odense SV 
 
Til stede: Gitte, Manilla, Laila, Hakima, Inger, Kirsten, Shazia, Tiahes, 
Zeljka 
Afbud: Canan, Tagharid, Rabab, Lennie, Ditte 
 
Dagsorden 
 

1. Rundvisning  
2. Præsentation af ny konsulent 
3. Workshop om vedtægter 
4. Landsmødet 2013 
5. Nyt fra Landssekretariatet 
6. Evt. 

 

 

1. Rundvisning 
Dalum medborgerhus er et spændende sted med mange aktiviteter. Det er 
kvinderne og de frivillige Bydelsmødre, som står for en stor del af husets 
aktiviteter og liv. Der er kun 1 ansat resten køres af frivillige. 
 

2. Zeljka Secerbegovic er den nye konsulent i Jylland og på Fyn. Hun afløser Line, 
som har fået nye spændende udfordringer. Zeljka starter den 1. maj og hun 
kommer til at sidde i Herning. 
 

3. Workshop om vedtægter   
Vi skal have ændret to vedtægter: 
 
3.A Vedtægterne skal ændres omkring valg til styregruppen for at sikre at 
medlemmerne i styregruppen repræsenterer alle dele af Danmark.  
 
Kriterierne for opdeling er: 

• Spredning geografisk. 
• Fordeling i forhold til antal grupper og antal Bydelsmødre i de enkelte 

grupper. 
 
På styregruppemødet blev Danmark delt op i 7 valgområder: 
1. Jylland Nord: Hjørring, Holstebro, Randers, Viborg, Aalborg Øst, Aalborg 

Vest 
2. Jylland Midt: Gellerup, Tilst, Viby (Kvindehuset), Herning, Skanderborg (evt 

Silkeborg) 



REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET  

6. april 2013 

 
 

2 

 

 

3. Jylland Syd og Fyn: Fredericia, Sønderborg, Dianavænget, Vollsmose, (Evt 
Varde) 

4. Sjælland: Helsingør, Ladegårdsparken Holbæk, Engvangen Holbæk, 
Kokkedal, Lyngby-Taarbæk, Slagelse, Køge 

5. Stor København: Ballerup, Brøndby Strand, Greve, Ishøj, Høje Taastrup, 
(evt Hvidovre, Albertslund) 

6. København 1: Amager, Indre Nørrebro, Lundtoftegade, Ydre Nørrebro, 
Danmarksgården, Søndermarken, Stjernen 

7. København 2: Bispebjerg, Husum, Valby/Sydhavn, Tingbjerg 
(Byerne i parentes er evt kommende Bydelsmødre-grupper)  

 

Udsat til ekstra styregruppemøde 25. maj:  

• Hvordan sørger vi for at alle grupper i Danmark bliver præsenteret for 
vedtægtsændringen inden landsmødet? 

• Hvordan skal vedtægten formuleres? 
• Andre smårettelser i vedtægterne. 

 
3.B Vi har to sæt vedtægter. Et sæt vedtægter for Bydelsmødrenes Landsorganisation 
og et sæt vedtægter for Bydelsmødre-foreninger.  I vedtægterne for Bydelsmødre-
foreningen er vi blevet opmærksomme på at nogle banker kræver at det er meget 
tydeligt, hvem der har bemyndigelse i forhold til økonomi og banken ønsker, at det 
fremgår af vedtægterne. Nogle banker ønsker også, at det er tydeligere hvem der kan 
bruge netbank og eventuelle hævekort i den forbindelse. Tilføjelsen skal ikke 
godkendes på landsmødet, den skal blot præsenteres og derefter er det de vedtægter 
de forskellige foreninger arbejder ud fra jf § 18.2  

 
Vi foreslår følgende tilføjelse til vedtægterne markeret med gult: 

 
§12 Tegning og hæftelse 

12.1 Foreningens forkvinde og kasserer tegner foreningen udadtil. 

12.2 Foreningens forkvinde og kasserer skal begge godkende foreningens udgifter, fx skrive under på alle bilag. 

12.3 Foreningens forkvinde og kasserer kan disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt indgå 

kontrakter herom. 

 12.4 Foreningens forkvinde eller kasserer kan have et hævekort til foreningens konto.   

 12.5 Der påhviler kun bestyrelsen det ansvar og de hæftelser, som følger ved overtrædelse af gældende dansk lov.  

12.6 De frivillige hæfter ikke for foreningens ansvar og udgifter. 

12.7 Foreningen må ikke optage lån eller skylde flere penge væk, end foreningen har i sin beholdning. 
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Kommentar fra styregruppen:  
Landssekretariatet skal dobbelttjekke med banken om der er en modsætning mellem 
§ 12.2 og § 12.3 eller om § 12.2 også gælder i §12.3 

 
4. Landsmøde 2013 

På landsmødet i år skal vi have plads/ tid til at få de nye vedtægter på plads og 
valg til styregruppen. Derudover skal der være et fagligt input og noget sjovt.  
 
Brainstorm på idéer til landsmødet: 
Ny viden: Miljø/klima, tabuer, PTSD / psykisk sygdom, social kontrol, Pas på 
dig selv, Kvinde kend din krop, Vold mod Kvinder, kommunikation, 
fordomme/forforståelser, en inspirerende kvindehistorie, kvinder og deres 
ressourcer/styrker. 
Sjov: Dans, musik, flere små indslag, folkedans, traditioner, Bydelsmødrene 
slev optræder, DJ, konkurrence 
Erfaringsudveksling: Bydelsmødrene skal i spil, alternativ 
præsentationsrunde, fælles opgave ved bordene, oplæg og workshop ved 
bordene, spil, kreativt 
Valg: Traditionelt med præsentationer af de opstillede Bydelsmødre 
 

5. Nyt fra Landssekretariatet 
 
Samarbejde med Fødevarestyrelsen: Opskrift konkurrencen er slut. 
Vinderne blev Århus på første pladsen, de vandt 5000kr og Amager på 
andenpladsen, som vandt 2500kr. Udover festen i fødevareministeriet hvor 40 
deltog, var Ada og Laila i Aftenshowet. Og fødevareministeren besøgte 
Kvindehuset i Århus, hvor Bydelsmødrene holder til. Manilla var i P4. Super flot 
afslutning! 
Jeg håber I har set den lille film fra dagen.  
Der er blevet lavet en lille opskriftsamling af 9 Bydelsmødre-opskrifter. 
 
Psykisk første hjælp: Som I ved har vi et samarbejde kørerne med Kognitiv 
Psykologcenter om et kursus i Psykisk førstehjælp for Bydelsmødre.  
Invitation er sendt ud. 
Kurset er gratis, men grupperne skal selv betale transporten.  
 
Krea-kragerne: Inge Færch har kontaktet os fordi hun ønsker at støtte 
Bydelsmødrene på en lidt anden måde. De samler håndarbejder ind, sælger 
dem på julemarkeder og pengene går ubeskåret til Bydelsmødrenes indsats. 
 
Død og Begravelse: Materialet er klar til udsending 
 
Ny hjemmeside: Vi har fået nyt design til hjemmesiden – super flot! Vi har 
bare ikke haft tid til at skrive alle rettelserne, så den er ikke ændret endnu. 
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Facebook: Brug gerne vores facebook side til små nyheder eller andet, som 
kunne være sjovt for andre Bydelsmødre. 
 
Mediestorm: I midten af marts blev vi kimet ned af forskellige medier, som 
gerne ville lave indslag med Bydelsmødre i forbindelse med historien om den 
store gruppe af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på langvarig 
kontanthjælp. Trods de mange henvendelser endte det kun med at vi kom i 
24/7 radioen med en kort kommentar.  
 
Bikuben støtter Bydelsmødrenes Landsorganisation med 350.000 de næste tre 
år. Det vil sige at hullet i vores budget er lukket. Det er vi meget glade for. 
 
DR er i gang med at planlægge en udsendelse, som skal fortælle hvor vigtigt 
det er at kunne dansk i Danmark for at blive en del af fællesskabet og hvor 
svært det faktisk kan være at lære det. De leder efter mennesker, som gerne 
vil blive bedre til dansk og som har lyst til at indgå i en slags mentor-ordning, 
hvor de mødes med deres mentor for at lære dansk.  Programmet skal følge de 
tre par og sproglæringen. De har spurgt om Bydelsmødrene vil hjælpe dem. 
Freya som står for programmet vil meget gerne komme ud og fortælle om det 
og præsentere tankerne for de interesserede. 
 
Styregruppens kommentarer: 

• Spændende, det lyder godt, dejligt med et andet fokus - vi tænker videre 
• Bekymring, kan man stole på, at programmet i sidste ende bliver 

respektfuldt og ordentligt 
• Kan det lykkes? – hvordan skal man nå at forbedre sit danske på så kort 

tid – man kommer ikke til at se forbedringen i programmet 
 

6. Evt. 
Kirsten fortalte kort om sine idéer med et europæisk netværk. Dette punkt 
kommer på næste møde i september.  
 


