
Referat for WIZO Danmarks 

GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 19. APRIL 2021 PÅ ZOOM. 

 

1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN 

 

I år havde WIZO Danmark inviteret henholdsvis World WIZOs President Esther Mor og 

Chairperson Anita Friedman til at komme med et lille indlæg hver især forud for selve 

generalforsamlingen.  

Esther Mor fortalte blandt andet om den indsats WIZO har gjort ved at oprette et akut 

kvindecenter for de voldsramte kvinder i Israel, som under Coronapandemien havde brug 

for et sted at være i karantæne, inden de kunne overflyttes til et af de almindelige 

kvindecentre. Hun udtrykte endvidere stor taknemmelighed for WIZO Danmarks støtte i 

denne anledning. 

Anita Friedman takkede for den store indsats WIZO Danmark yder ved moralsk og 

økonomisk at støtte WIZO´s projekter i Israel. Således var WIZO Danmarks økonomiske 

støtte, årsagen til at fritidsinstitutionen Pardes Katz i Bnei Brak, fortrinsvis for områdets 

etiopiske børn, ikke behøvede at lukke for 2 år siden. 

Derudover er WIZO i Israel og World WIZO glade og taknemmelige for den beslutning WIZO 

Danmark har taget om at bruge en stor arv til at støtte bygningen af en ny sovesal i 

kostskolen Gan Vanof i Petach Tikva. 

Sidst men ikke mindst sender Anita mange hilsner fra lederen af daginstitutionen Lotus i 

Karmiel, Michaela Dana. Hun har under Corona pandemiens nedlukninger ydet en stor og 

frivillig indsats for at bevare kontakten til institutionens familier. 

 

Dorrit takkede Esther Mor og Anita Friedman for, at de tog sig tid til at komme med et 

indlæg på WIZO Danmarks generalforsamling, hvorefter de begge trådte ud af mødet. 

 

Herefter fortsatte selve generalforsamlingen. 

 

Dorrit Raiter oplæste navnene på de i det forløbne år afdøde medlemmer og venner af 

WIZO Danmark, og der afholdtes et minuts stilhed for at ære de afdøde. 

 

2. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/ Dorrit Raiter. 

Dorrit indleder med overordnede bemærkninger for WIZO Danmark i 2020/2021. 

Det har på grund af Coronapandemien og de deraf følgende nedlukninger og restriktioner, 

været et meget anderledes år for os alle. WIZO Danmark har således kun været i stand til at 

afholde et enkelt fysisk arrangement i det forløbne år, nemlig WIZO Walk på Amager Fælled 

i september 2020. Vi håber at det i løbet af 2021 vil være muligt at afholde flere 

arrangementer. 



Vi har haft nogle digitale indsamlinger, som mange af jer har støttet, og som har betydet at 

vi kunne sende pæne beløb til WIZOs projekter i Israel. Således har vi udover vores årlige 

kvote på 100 000 US dollars, været i stand til at sende ca. 529.150 kr. mere. Stor tak for alle 

bidrag fra medlemmer, faddere og andre venner af WIZO Danmark. 

 

Årets aktiviteter og arrangementer 

Søndag den 6. september afholdtes WIZO Walk med 25 deltagere på Amager Fælled. Det 

var en ca. 10 km. lang vandretur med skovfoged Sven Norup, som undervejs fortalte om 

fælledens rige fugleliv og skønne natur. 

 

Den 7. juli 2020 afholdt ECWF årsmøde på Zoom. Dorrit Rater, Monica Salimanov og Ora 

Oshri deltog fra Danmark. Temaet for årsmødet var ”Behandling og forebyggelse af vold i 

familien”. Der var oplæg fra en leder og en klinisk socialmedarbejder fra et behandlingshjem 

for voldsramte i Israel samt et oplæg fra den belgiske EU-repræsentant for området, som 

fortalte om behandling og forebyggelse i Europa. 

 

Den 10. marts 2021 blev det årlige Meeting of Representatives afholdt på Zoom. Her deltog 

Dorrit Raiter og Lone Nachmann. Her blev handlingsplan og budget for det kommende år 

vedtaget. Af nye projekter kan nævnes en udvidelse af forebyggelse og behandling af vold i 

hjemmet. Endvidere er det nødvendigt at lukke nogle institutioner dels fordi der er et færre 

antal børn, men også fordi støtten fra WIZO-organisationer er faldende. 

 

Den 25. marts 2021 deltog Karen Henriksen og Dina Bergmann i UNICEF-årsmødet på Zoom. 

UNICEF har indsamlet 277 mill. kr. i 2020, hvoraf 76,6% er gået til arbejdet for børn, 

herunder ofrene fra eksplosionen i Beirut i august 2020, Covid-19 relaterede ofre, 

forebyggelse af smitte og vaccination af børn i Afrika, samt ny 5 års plan for hjælp til 

Grønland. 

 

Det var desværre ikke muligt i år at afholde Yom Ha’atzmaut på Carolineskolen, som vi 

plejer. Dansk Zionistforbund, Keren Hayesod og WIZO Danmark donerede i stedet slikposer 

til Carolineskolens elever og til børnehaven. 

 

WIZO Danmark afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder – de fleste - på Zoom i 2020. 

Planer for det kommende år 

Hvis det bliver muligt at afholde Jødisk Kulturfestival i 2021, er WIZO Danmark medarrangør 

for to arrangementer. I samarbejde CC- Coordination Comittee afholder vi et arrangement 

med Tommy Kenter, hvor han fortæller om sin rolle i ”Spillemand på en tagryg”, og der vil 

være musikalske indslag fra forestillingen. Desuden afholder vi i samarbejde med Keren 

Hayesod et arrangement med Ove Schwarz, direktør for Ressource Development & PR på 

Share Zedek Medival Center i Jerusalem, som vil fortælle om det israelske 

vaccinationsprogram. 



Vi håber, at det også i år vil være muligt at afholde WIZO Walk i august, og at det vil blive 

muligt at afholde flere arrangementer i løbet af efteråret. 

I 2021 har WIZO Danmark 75-års jubilæum, og vi vil se, om det kan være muligt at afholde 

et arrangement i den anledning. 

Den 23. juni afholdes der Mini Mor på Zoom, som vi også planlægger at deltage i. 

Bestyrelsen 

Siden sidste års generalforsamling den 29. juni 2020 har bestyrelsen bestået af: Dorrit Raiter 

(formand), Lone Nachmann (næstformand og kasserer), Karen Melchior, Monica Salimanov, 

Karen Henriksen, Ora Oshri (bestyrelsesmedlemmer) samt Dina Bergmann (suppleant) 

Status på WIZO Danmark 

Der er i øjeblikket 352 medlemmer og 105 faddere af WIZO Danmark. 

Medlemstallet er faldende og Dorrit Raiter opfordrer til at komme med ideer og forslag til, 

hvordan vi igen kan øge medlemstallet. 

Tak 

På hele bestyrelsens vegne takker Dorrit varmt alle, der har doneret store som små beløb i 

årets løb ved diverse indsamlinger og som markering af personlige begivenheder. 

Samlet set har disse økonomiske bidrag, herunder 3.200 kr. fra WIZO-bridgen sammen med 

en del af de modtagne arvebeløb været med til at gøre os i stand til at sende så mange 

penge til Israel, at vi med dem har kunnet gøre en vigtig forskel for mange børn og voksne i 

Israel.  

Personligt takker Dorrit bestyrelsens øvrige medlemmer for et godt samarbejde gennem 

året. Tak til vores sekretær, Anne-Marie Katznelson, for det gode samarbejde især jeg og 

Lone – men også resten af bestyrelsen har med dig. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE 

v/ kasserer Lone Nachmann 

 

Årsregnskabet er sendt ud til alle deltagere i generalforsamlingen. 

 

År 2020 har været atypisk. Ordinære indtægter har været lidt mindre i 2020 grundet Corona 

og deraf følgende restriktioner, hvorfor der kun været afholdt et arrangement. 

WIZO DK har dog oplevet det fantastiske at modtage en arv på lidt over 8 mill. kr. fra en ikke 

jødisk dame, som gennem mange år har haft et fadderskab i WIZO Danmark. 

 



I resultatopgørelsen fremgår det, at der har været 8.364.000 kr. i indtægter og 416.954 kr. i 

udgifter. Årets resultat er på 7.947.425 kr. 

Udgifterne indeholder bl.a. WIZO Danmarks årlige kvote, som går til Lotus i Karmiel, på 

1.150.000 kr. i 2020, og 200.000 kr. til Pardes Katz i Bnei Brak, hvor pengene går til 

driftsudgifter og bespisning af børnene. Personalet i institutionen er frivillige og ulønnet. 

Den endelige resultatopgørelse beløber sig til 7.947.425 kr. 

 

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 i alt 14.448.770 mill. kr. 

 

Med arven på ca. 8 mill. kr. har WIZO Danmark bedt WIZO i Israel om at foreslå et projekt, 

hvortil pengene kunne anvendes. De har foreslået at WIZO Danmark kunne bidrage til 

renoveringen af en bygning med sovesal i ungdomslandsbyen Gan Vanof, som ligger i Petah 

Tikva. Dette er et projekt, der er en del af et større projekt, som indeholder bygning af en 

svømmehal og elever, der fokuserer på eliteuddannelse, hvorfor de lokale myndigheder + 

endnu en privat doner skal bidrage økonomisk. World WIZO og Petah Tikva har nu indsendt 

en ansøgning til byggeprojektet indeholdende et budget og tegninger. WIZO Danmark har 

givet tilsagn om at ville deltage i projektet og har på nuværende tidspunkt overført 

6.000.000 kr. til en øremærket konto i WIZO Israel. Vores penge kan kun gå til dette projekt, 

og skulle det ikke blive til noget, skal WIZO Danmark spørges, inden pengene evt. bruges på 

et andet projekt. 

 

WIZO Danmark har i 2020 haft 3 indsamlinger. 

1. Corona indsamlingen, som gik til værnemidler i WIZOs daginstitutioner. 

2. Pardes Katz til indkøb af computere og skoletasker. 

3. Pesach kurve. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 

Årsregnskabet er hermed godkendt. 

 

4. KONTINGENT 

Kontingentsatserne bevares som hidtil på hhv. 250 kr. og 150 kr. 

 

5. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER 

Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Dorrit Raiter og Lone Nachmann som begge ønskede 

at genopstille. De blev begge valgt. 



Medlem af WIZO Danmark Marina Lilholt ønskede at stille op til bestyrelsen, Hun blev 

ligeledes valgt ind. 

 

VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 

Dina Bergmann var på valg som suppleant i bestyrelsen. Hun ønskede at genopstille og blev 

valgt ind. 

 

7. VALG AF REVISOR 

Bestyrelsen opfordrer til, at vi fortsætter samarbejdet med Statsautoriseret Revisor Ole 

Poulsen. 

Dette blev vedtaget. 

 

8. EVENTUELT 

Der var ingen punkter under evt. 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen kl. 20.22 

 

Anne-Marie Katznelson 

 

 

 


