
Referat af Stiftende generalforsamling i FFKJ, den 24. april 2007 

 

 

Dagsorden: 

1. Kort indlæg ved Cécile og Andrea 

2. Valg af dirigent 

3. Vedtagelse af foreningens vedtægter 

4. Præsentation af kandidater til bestyrelsen 

5. Valg af bestyrelse 

6. Fastsættelse af kontingent for 2007 

7. Eventuelt 

 

Ad 1: 

Cécile og Andrea præsenterede sig og bød velkommen. De takkede for den store respons og interesse de har 

modtaget i forbindelse med stiftelse af foreningen og for det store fremmøde til den stiftende 

generalforsamling. Der var 50 fremmødte. 

 

Cécile og Andrea forklarede, at tanken med foreningen er, at der årligt afholdes 2-3 store arrangementer i form 

af foredrag eller debat, og derudover et mindre antal arrangementer af mere social karakter, hvor det at 

”netværke” er i fokus. Det er meningen med foreningen, at der skal være plads til, at medlemmerne kan 

komme med ideer til kommende arrangementer af såvel faglig som mere social karakter. 

 

Ad 2: 

Sabrina Sahl blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt til stiftende 

generalforsamlingen ved udsendelse af mail herom.  

 

Ad 3: 

Udkast til vedtægter for FFKJ har været udsendt på mail sammen med indkaldelsen til den stiftende 

generalforsamling. Der er ikke forud for generalforsamlingen fremkommet forslag til ændringer af udkastet til 

vedtægter. Der blev ikke på generalforsamlingen fremsat forslag til ændringer. 

 

Vedtægterne for FFKJ blev vedtaget som foreslået. 

 

Ad 4: 

De opstillede til bestyrelsen blev præsenteret: 

Andrea Uzan, Landsskatteretten, opstillede som formand for 1 år. 

Cécile Nielsen, Deloitte, opstillede som næstformand for 2 år. 

Sabrina Sahl, Landsskatteretten, opstillede for 2 år. 

Rikke Søgaard Berth, Jonas Bruun, opstillede for 1 år. 

Lise Drøgemüller, Station City, opstillede for 2 år. 

Ina Hougaard, Landsskatteretten, opstillede for 2 år. 

Marit Lægteskov, Landsskatteretten, opstillede for 1 år. 

 

Ad 5: 

De opstillede blev valgt til bestyrelsen. 

 

 

Ad 6: 



Der var stillet forslag om, at kontingentet for 2007 fastsættes til 100 kr. 

 

På forespørgsel oplyste Cécile og Andrea, at kontingentet skal dække de arrangementer, der vil blive afholdt 1. 

år. Kontingentet vil evt. efterfølgende blive justeret, hvis det viser sig at være behov for større kontingent. Det 

har ikke været muligt på forhånd at få klarlagt prisen på fremtidige foredragsholdere og arrangementer, men 

en egenbetaling ved deltagelse i nogle af de fremtidige arrangementer må nok forventes. 

 

Kontingentet blev vedtaget til 100 kr. 

 

Indmeldelse i foreningen, herunder betaling af kontingentet skal ske til Sabrina, der er foreningens kasserer. 

 

Foreningens mail-adresse er: FFKJurister@hotmail.com 

 

Foreningens konto nr. til brug for indbetaling af kontingent vil blive oplyst snarest muligt. 

 

Ad 7: 

På forespørgsel forklarede Andrea og Cécile nærmere om baggrunden for stiftelse af foreningen, herunder at 

det er deres opfattelse, at der mangler et forum som dette for kvindelige jurister. Kvinder er generelt ikke så 

gode som mændene til at ”netværke”, og det kan der eventuelt rådes bod på her. Céciles og Andreas håb er, at 

foreningen på sigt kan blive så stor, at den kan få indflydelse på samfundsbilledet, fx i forbindelse med flere 

kvinder på bestyrelsesposter, lønforhandlinger, ansættelsesvilkår, barselsorlov mv. 

 

Typen af arrangementer blev diskuteret, og der blev bl.a. givet følgende input til bestyrelsens videre arbejde: 

- foredrag af kvindelige jurister på ledende poster om karriereforløb og andre faglige oplæg 

- fokus på karrieremuligheder via netværk, fx ved foredrag om, hvordan kvinder skaber karriere, 

kommer i bestyrelser mv., og om hvad andre karrierekvinder gør, hvordan kan vi som kvinder hjælpe 

hinanden på vej i karrieren mv. 

- forslag om mandlig foredragsholder om hvordan man kan bruge sit netværk 

 

Der var forespørgsel om en ny mail vedr. info om foreningen, der kan bruges til at videresende til eventuelle 

interesserede medlemmer. Bestyrelsen vil se på, hvordan den videreeksponering af foreningen skal foregå, og 

opfordrede samtidig de fremmødte til fortsat at udbrede kendskabet FFKJ. 

 

På tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen var der ca. 150 personer på foreningens mail-liste. 

Bestyrelsen vil udarbejde en medlemsliste, der kan udsendes til medlemmerne. 

 

Andrea og Cécile takkede af og opfordrede deltagerne til at blive lidt. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingens afholdelse. 

mailto:FFKJurister@hotmail.com

