
 
Deltagere: 27, 1 barn og 1 hund  
Lene, Elliott, Josephine, Caroline, Charlotte K, Ulla, Pernille, Berith, Pia, Mette-Kristine, 
Camilla, Ea, Catja, Melanie, Ida-Marie, Kirsten, Sasha, Janni, Sanne, Helle, Sofie, Unna, 
Sara, Ragna, Alex, Lotte og Lola. 
 
 
 

Dagsorden 
 
 

1. Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. 
Lene og Janni blev valgt og dagsordenen blev godkendt. 

 
 
2. Velkomst og præsentationsrunde 
 
 
3. Evaluering af sekretariats- og funktionsgruppernes arbejde og årets lejr 

Pernille beskrev sekretariatets rolle og funktion og orienterede om de største opgaver 
fra det seneste års arbejde (se sekretariatets beretning). 

 
 

Funktionsgrupperne blev gennemgået: Økonomi, Mad, Webside, Pride, Forlejr, 
Efterlejr, Merchandise, Kontor, Sangbog, Festgruppe, Husmødeansvarlig, 
Jubilæumsgruppen, Fundraising (Lisbeth har skaffet 10.000,-) og Passe-på-
hinanden. 
NB: Der er plads til flere i alle grupper. 

 
 

Kortere gennemgang/evaluering af ugerne 
 
 
4. Evaluering af jubilæumsåret og pride 

En række gode online-events i begyndelsen, men løb ud i sandet efterfølgende. 
Femøbeboere donerede til mindesten, artikler og indslag i tv, 100 deltagere til 
receptionen på øen, supergod jubilæumsfest i Kvindehuset, Pernille Ipsens bog har 
også skabt opmærksomhed.  

 
 
5. Evaluering af årets temadiskussion (bilag blev printet og uddelt) 

Arbejdsgruppen blev nedsat sidste år. Bilaget er en opsamling på de 
tilbagemeldinger, der er kommet ind i løbet af årets lejr og er opstillet som en række 
anbefalinger og forslag. Listen kan ses som et idékatalog og kan suppleres løbende. 
Arbejdsgruppen nedlægger sig selv nu, hvor arbejdet er udført og opfordrer til at der 
nedsættes nye og flere arbejdsgrupper omkring konkrete initiativer.  

 
 

En kvinde tilbød at nedsætte og indgå i en gruppe, der arbejder på retningslinjer for 
at håndtere interne konflikter. Behov for definition af krænkelser. En anden kvinde 
opfordrede til retningslinjer for beslutningsprocesser/procedurer f.eks. i forbindelse 
med Coronatilfælde og hvis der skulle opstå uenighed i ugeteamet omkring 
dilemmaer m.m. samt redskaber til dette til ugeteams. Forslag om at sikre 



synlighed/gennemsigtighed om at printe årshjulet på stof til Fællestelt, mere info i 
velkomstbrev m.m.  

 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af af regnskab 2021 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Revisorerne drøftede imellem sig 
indkøb af nyt økonomisystem. Revisorerne mener desuden a) at der skal laves en 
økonomisk 5-årsplan, b) at de mange ekstra penge skal komme kvinder og børn til 
gode, c) at der kan erhverves ovne, så det bliver nemmere at lave vegetarisk mad til 
mange, d) sikres bedre rygertelt, e) at det skal drøftes, hvad vi sparer op til og f) at vi 
skal forholde os til solidaritetspladserne; bruger vi dem, vi har og kunne vi have flere? 

 
 

Unna gennemgik regnskabet og der var ingen kommentarer. 
 
 
7. Forslag fra medlemmerne/grupper/sekretariatet 
Forslag om et trivselsteam på alle uger (forslagsstiller: Ida Marie) 

Forslaget blev drøftet og efterfølgende tilpasset. Forslaget blev herefter 
enstemmigt vedtaget. 

 
 
2. Forslag om at forlejrgruppe bliver til forlejrteam (forslagsstiller: Ida Marie) 

Forslaget blev drøftet kort og enstemmigt vedtaget. 
 
 
3. Forslag om at int. uge indgår i ugerullet fra 2023 (forslagsstiller: Ragna) 

Forslaget blev drøftet og herefter sendt til afstemning. 13 stemte for, 3 imod, 
6 undlod at stemme. Vedtaget. 

 
 
4. Accountability of secretariat - NB: forslaget blev trukket tilbage 

Brevet blev formidlet til deltagerne. 
 
 
5. Forslag om at hæve det officielle deltager max til 90 hoveder  

(forslagsstiller: sekretariatet) 
Tydeligt flertal. 3 undlod at stemme. Vedtaget. 

 
 
6. Forslag om at donere 5000 kr. som engangsbeløb til Havnehøkeren  

(forslagsstiller: sekretariatet) 
Ekstra midler fra indsamlingen til mindestenen på Femø blev doneret til 
Kvindelejren, som vi nu foreslår at donere videre til Havnehøkeren. 
Forslaget blev drøftet og derefter enstemmigt vedtaget. 

 
 
7. Ansøgning om 3.000,- til indkøb af akustisk bas m. forstærker(forslagsstiller: Lisa) 

Vedtaget. 1 undlod at stemme. 
 
 
8. Ansøgning om 767,- til indkøb af scenelys (forslagsstiller: Lisa) 

        Vedtaget. 12 stemte for, 1 stemte imod, 12 undlod at stemme 



 
 
9. Forslag om at sætte 6-7.000 af til indkøb af ekstra køleskab  

(forslagsstiller: sekretariatet) (nr. 11 i bilagsdokumentet). 
Vedtaget. 3 undlod at stemme. 

 
 
10. Forslag om diverse indkøb til lejren (forslagsstiller: Ida Marie) 

7.10.A. Børnecykler og to damecykler med barnesæder. Vedtaget. 
7.10.B. Bedre rygertelt. Vedtaget. 1 stemmer imod, 5 undlod at stemme. 
7.10.C. 2-3 ovne til køkkenteltet. Da beløbet potentielt løber op på 75.000,- 
kan det ikke vedtages i dag. Det blev enstemmigt vedtaget, at der arbejdes 
videre på at finde den bedste løsning og at der stilles forslag til 
forårsseminaret, der indkaldes som ekstraordinært seminar, så et beløb i 
denne størrelsesorden kan vedtages. 

 
 
11. Forslag om indkøb af soundbox (forslagsstiller: Pernille) 

Forslaget er vedtaget. 1 stemte imod, 1 undlod. 
 
 
12. Evt./øvrige 

Kommentar: vi skal overveje at sætte midler af til at lave en ny indspilning af 
sangene. 

 
 
8. Godkendelse af ugeplan for 2022  
(der skal laves en ny plan til forårsseminaret, da international uge skal med i den rullende 
plan fra ‘23) 

Ugeplanen blev vedtaget. 1 stemte imod, 3 undlod at stemme. 
 
 
9. Nedsættelse af funktionsgrupper og ugeteams 
 
 

Funktionsgrupper:  
• Økonomi: Unna, Ida-Marie, Sus og Sara. 
• Web: Catja og Ea (Ulla ift. teknik, Gitte tilgængelig ift. overdragelse). 
• SoMe (opslag og moderator i fb-gruppen): Helle 
• Sangbog: Lisa. Børnesangbog: Berit, Kamilla 
• Pride: Lotte, Pernille og Pia (kan bruge flere) 
• Tilmeldingsgruppen: Gitte, Henriette, Unna afslutter arbejdet 
• Fundraising: Lisbeth? Der følges op. 
• Efterlejr: Ida-Marie, Pernille, Lola, Lene, Pia, Kirsten 
• Husmøde: Helle og Vibe 
• Værtshus: Catja, Sofia (kan bruge flere) 
• Mad: Lorraine, Karen, Mona, Sanne 
• Synlighedsgruppe (primært hjemmeside): Sanne, Janni, Sabrina 
• Frivilligengagement og -pleje: sekretariatet arbejder videre på udkast 

(Lene tilgængelig ift. viden) 
• Fest: Kamilla (mangler flere gode kvinder!) 
• Procedurer for trivsel/konflikt: Melanie, Ragna og Ida-Marie 

 
 



Ugeteams: 
• Forlejr: etableret. 
• Feministisk: Josefine, resten uafklaret. 
• Musikugen: etableret. 
• Familie: etableret. 
• KreA: etableret. 
• Sport: etableret. 
• International: etableret. 

 
 
 
 
10. Godkendelse af budget 2022 

Unna fremlagde budgettet, som inkluderer de nyligt vedtagne forslag. Budgettet blev 
enstemmigt vedtaget. 

 
 
11. Valg af sekretariatsgruppe 

Unna, Pernille, Rebekka, Pia, Ea, Melanie, Josefine og Elliot. 
 
 
12. Valg af 2 revisorer og 2 tegningsberettigede 

Ida-Marie og Sus fortsætter som revisorer. Kasserer og Pernille er tegningsberettigede. 
 
 
13. Eventuelt, evaluering og afrunding 
Vi har arvet flotte 100.000,- af Pusse Hvid. Der skal betales skat.  
Det undersøges, om det er meningsfuldt at købe grunden. 
Der er interesse for at undersøge muligheden for at seminarerne kan blive online fremover. 
 
 

Tak for i dag! 
 
 
 


