REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 10. APRIL 2019
1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN.
Efter at have budt velkommen til de fremmødte oplæste Dorrit Raiter navnene på de i det
forløbne år afdøde medlemmer, og der afholdtes et minuts stilhed for at ære disse afdøde
medlemmer.
2. VALG AF DIRIGENT
På bestyrelsens vegne foreslog Dorrit Raiter Katrine Abrahamovitz som dirigent.
Katrine godkendtes af generalforsamlingen, og hun modtog valget med tak.
Katrine konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes
bestemmelser og gennemgik dagsordenen, hvorefter Dorrit fik ordet.
3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/ Dorrit Raiter
a) Se formandens beretning andetsteds.
b) spørgsmål fra salen: Magda Goldschmidt spørger til World WIZOs 100-års jubilæum næste
år. Susanne Fishermann samt Kaja Sårde kan kontaktes vedr. eventuel foto-udstilling. På
førstkommende bestyrelsesmøde efter denne generalforsamling vil mulige fejringer drøftes.
4. BERETNING FRA
a) WIZO Walk v/Jeanette Reilund
WIZO Walken blev afholdt i Gilleleje d. 26.august 2018 i strålende vejr. Vi var ca. 30
deltagere, og vi havde Tove Udsholt som guide. Vi startede i byen og gik ad
Gilbjergstien. Gilbjergstien er en fredet vandre- og cykelsti, der strækker sig 2,5 km. fra
Vesterbrogade i Gilleleje by til Gilbjerghoved. Der er en vidunderlig udsigt fra de op til 33 m
høje skrænter ud over vandet til Kullen i Sverige. Undervejs passerer man Gilbjergstenen og
mindestenen for Søren Kirkegaard.
Vi passerede også Shofar-blæseren, der er udført af den israelske kunstner, George Weil. Her
holdt vi pause, og Tove fortalte sin historie. Vi gik videre ad grønne marker. Tilbage i byen så
vi på havnen mindesmærket "Skibsstævnen", der er rejst ved Gilleleje havn, nord for Gilleleje
kirke. Stævnen peger mod Höganäs. Det er et mindesmærke for de jøder, der blev reddet fra
døden i private både og fiskekuttere over sundet fra Gilleleje.
Vi afsluttede med frokost på havnen.
b) Basarkomiteen v/Dorrit Raiter
Se formandens beretning.
c) MOR v/Dorrit Raiter
Se formandens beretning.

d) WIZO-bridge v/ Kaja Sårde
Kaja startede med at fortælle, at Mara Igelski havde en stor andel i WIZO Bridgen. Hun var
storsælger af lodder ved den årlige bridgeturnering.
En gang om året arrangerer Ruth Belchuke og Kaja Sårde en stor bridgeturnering. Det startede
for 18 år siden.
Den er i de sidste 13 år foregået hos Ivan Nadelmann i hans smukke bolig i Charlottenlund og
har de sidste år tiltrukket omkring 60-90 bridgespillere. Spillerne får serveret en stor og fin
frokost samt eftermiddagskaffe/the og lagkage.
Veronica Bermann solgte lodder i år.
Ruth og Kaja har igennem de mange år fået samlet en kreds af sponsorer til arrangementet
og til gevinster. Ivan Nadelmann har udover at lægge hus til også med stor generøsitet
doneret mad og gevinster til bridgeturneringen. Desuden har de haft en gratis turneringsleder i
14 år.
Turneringen gav i år et overskud på ca. 22.000 kr., som er gået ubeskåret til WIZO.
Ruth og Kaja mener, at det måske er sidste gang WIZO-bridgen blev afviklet. Der er et stort
arbejde forbundet med at arrangere bridgen.
Desuden påpeger Kaja, at hendes hjerte næsten bliver knust, hvis der ikke bliver afholdt
WIZO-basar i år og opfordrer derfor bestyrelsen og basarudvalget til at gøre alt for at holde
basaren igen i år.
e) Arrangement v/ Eva Krag fra Lechaim-gruppen
Eva fortalte om gruppens arrangement i oktober måned med Flemming Møldrup fra "Kender du
typen?"
”Fremtiden er nær, og vi ved én ting: Alt bliver anderledes!” Ordene kom i en lind strøm denne
søndag eftermiddag fra vores gæst Flemming Møldrup (med efternavnet Cohen), kendt fra DRprogrammet ”Kender du Typen?”. Med hans baggrund i marketingbranchen, fik vi indblik i de
ting, som målinger viser sandsynligvis vil komme til at ske, i en ikke så fjern fremtid. Nye
former for fællesskaber vil opstå med deleøkonomi som udgangspunkt. Delebil, delehund og
delebolig – ALT kan og vil blive delt. Fremtidens unge, generation Z, vil passe på naturen og
på sig selv. Flyrejser og oksekød bliver minimeret, genbrug er vejen frem, og en arbejdsdag
kan lige så godt ligge fra 21-04 om natten! Flemming fortalte levende og medrivende, og han
sørgede for at alle fremmødte fik en god oplevelse. Preben forkælede os fra køkkenet med sin
berømte jordbærkage og chokoladekage. Lechaim gruppen takker alle for den store deltagelse
og glæder sig over, at vi igen kan give et rigtig flot bidrag til WIZO. Vi var 50 deltagere og
overskuddet var 5-6000kr. Af nye projekter der arbejdes med, kan nævnes Bjørn Wiinblad og
diamanthandler Katerina Pitzner
f) Kvinderådet v/ Karen Henriksen
Ora, Magda og jeg deltog i Kvinderådets 120-års jubilæum, som blev fejret på dette års
årsmøde.
Kvinderådet er en paraplyorganisation, som arbejder for ligestilling.
MeToo-kampagnen har været positivt ift:
Retten til egen krop.

Hvis ikke begge parter er enige om samleje, er det voldtægt.
Kvinderådet presser på med ændring af voldtægtsloven.
Talk Town: Kvinderådet har arbejdet med arrangementet Talk Town, hvor man bl.a. har
debatteret problematikken om jomfruhinden.
Man har brudt myten om dette problem, så unge kvinder ikke burde have foretaget indgreb før
bryllup. Dette har været et stort kulturelt problem.
Kvinderådet har samarbejdet om Sexual Education i Marokko og Ægypten, hvor man
bekæmper lemlæstelse af piger.
Projektet fortsætter frem til år 2022.
Skoletjenesten: Kvinderådet har startet skoletjenester, som tilbyder materialer om ligestilling
til skoler.
Lisbeth Knudsen:
Holdt et oplæg om ligestilling.
Hun ønsker mere ligestilling, både nationalt og internationalt.
Hun nævner, at nedskæring rammer skævt, samt at det selvfølgelige i, at kvinder går på
deltid, når familien har brug for det, betyder, at kvinder får mindre i pension.
Lisbeth mener at tilliden til politikere er faldet, ikke bare her i Dk men i vesten.
Bjarke Oxlund, Institut for menneskerettigheder.
Bjarke Oxlund holdt et kort oplæg med vægt på den mandsdominerede fordeling i folketinget.
I 2015 var der 37% kvinder i folketinget, i 2019 er der stadig 37%.
Generelt var hovedtemaet for hele mødet, Stem på en kvinde til valget!
5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE v/ kasserer Lone
Nachmann
Regnskabet blev gennemgået.
Se kassererens beretning i Regnskabet.
Kaja Sårde spurgte ind til, om der findes et basar-regnskab. Hun spurgte, hvor meget udgiften
var for opbevaring af gevinster til WIZO-basaren. Dorrit Raiter svarer, at Dina Berkowitz har
skaffet os en fordelagtig aftale med et opbevaringsfirma. Prisen for 2018 var 7.250kr.
Et medlem foreslog, at vi kan spare porto ved at sende emails i stedet for fysisk post. Dorrit
Raiter svarer, at det gør vi i forvejen.
6. KONTINGENT.
Dorrit foreslog, at kontingentsatserne for medlemmer, herunder pensionister og studerende
bevares som hidtil på hhv. 250 kr. og 150 kr.
Dette blev vedtaget.
7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
Der var ikke kommet forslag fra medlemmer, og der var ingen forslag fra bestyrelsen.

8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter og Lone Nachmann, som begge genopstiller.
De blev valgt ind i bestyrelsen.
Dorrit Raiter foreslog desuden Katrine Abrahamovitz som bestyrelsesmedlem.
Hun indvilligede og blev valgt ind i bestyrelsen.
9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Ingen af WIZO Danmarks medlemmer, havde meldt sig til opstilling som suppleanter, så
bestyrelsen arbejder fortsat uden suppleanter.
10. VALG AF REVISOR
Lone Nachmann opfordrede på bestyrelsens vegne til at vi fortsætter samarbejdet med Ole
Poulsen.
Det blev vedtaget at fortsætte med Ole Poulsen som revisor.
11. EVENTUELT
Dorrit Raiter fortæller, at WIZO Danmark ønsker at finde nogle gode projekter vi kan støtte i
Israel. Det er ikke meningen, at pengene skal blive her i Danmark, de skal bruges til projekter
i Israel. Vi har foreløbig valgt at støtte et efterskoletilbud "Pardes Katz" i Bnei Brak med
100.000kr. Det er et tilbud til børn, hvoraf de fleste kommer fra fattige familier fra Etiopien.
Det bliver drevet af frivillige, og der tilbydes bl.a. lektiehjælp.
Derefter afsluttede dirigent Katrine Abrahamowitz generalforsamlingen og takkede for god ro
og orden.

