
Referat d. 10/12/2019 bestyrelsesmøde hos Michala 

  

Fremmødte: Michala, Ida, Julie, Mai og Caroline. 

Afbud fra: Karoline 

  

A.   Valg af tegnstyrer: Ida 

B.   Valg af referent: Caroline 

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde: ja 

D.  Opfølgning af to do-listen: 

 

- Gennemgang af to-do listen 

Disse punkter er ikke blevet gjort inden dette møde. De skal gøres inden det næste 

bestyrelsesmøde. 

● Caroline skal kontakte arbejdsgruppe for GoMonkey og spørge om de stadig 

er interesserede i at gennemføre deres udsatte arrangement. 

● Caroline skal kontakte Troels og høre mere om hvordan Ladylike kan komme 

videre med hjemmesiden. 

● Ida skal overføre penge fra Josie ifm Ecco walk arrangement 

  

1.Vejrudsigt 

 

- Alle i bestyrelsen har det godt og har det travlt i denne periode. 

 

2. Økonomi 

 

- Mai fortæller at vi har 34.982.78 kroner på kontoen lige nu. 

Men noget af det beløb skal overføre tilbage til MC fra DDU. For han kom til at lave et fejl da 

han skulle overføre penge fra handicappuljen. Mai skal snart overføre de overskydende 

beløb tilbage til DDU og så vil der stå 32.520,88 kr. på Ladylikes konto. 

 

2.1 Kontingent 

- Mai fortæller, at Lisa Vogel fra DDL bekræfter, at vi mangler at få cirka 800-1000 kr. 

udbetalt ifm. Kontingent i 2019 

 

3. Intern 

  

3.1 Hjemmeside 

- Caroline skulle have kontaktet Troels ang. Hjemmesiden men det har hun ikke gjort og vil 

gøre det snart. Det er i forbindelse med en ’spærring’ som kun Troels kan komme igennem. 

Vi er måske nødt til at betale det som det koster at få Troels til at fjerne sin “spærring” fra 

hjemmesiden, så den bliver funktionel. Vi vil bare gerne have en hjemmeside der fungerer. 

 

3.2 Vores brug af to-do listen   

- Et bestyrelsesmedlem bemærker, at bestyrelsen ikke har været god som tidligere til at 

tjekke to-do-listen og få ting gjort. 

Der er flere punkter fra listen som mangler at blive gjort. Hun forslår, at vi fremover må 

hjælpe hinanden med at påminde hinanden om to-do-listen. 



Udover det, er det også vigtigt, at vi ved hvert bestyrelsesmøde samler op på to-do listen. 

Det er referenten skal gennemgå listen fra forinden bestyrelsesmøde. 

 

3.3 Vores engagement for tiden ifm. arrangement påvirker medlemmer 

- Et bestyrelsesmedlem fortæller at til medlemsmødet i efterårs, fortalte medlemmerne at de 

var frustrerende over Ladylike ikke er god til at offentliggøre begivenheder i gode tid. 

 

Bestyrelsen er enige om, at vi vil forsøge at blive bedre til at offentliggøre Ladylikes 

fremtidige begivenheder i gode tid. 

Vi vil lave et halvårshjul med kommende arrangementer og hvert arrangement skal oprettes 

som begivenhed på Ladylikes Facebook. 

 

3.4 Vores egen julefrokost 

Det bliver i februar. 

 

3.5 Hvem forstiller sig at blive i bestyrelsen efter generalforsamling. 

- Ida og Karoline har stadig etårs post. 

Michala, Mai, Julie og Carolines post udløber til generalforsamlingen. Mai vil gerne stille op 

igen som kasserer. Michala vil kun stille op igen, hvis der er mangel på folk. Caroline og 

Julie vil ikke stille op igen. 

Bestyrelsen regner med at Karoline vil melde ud i utide. 

 

 

 

4. Ekstern 

 

4.1 Opsummering af spørgeskemaet vi sendte ud til vores medlemmer 

I alt svarede 15 personer på vores spørgeskema. 

-        60% var i alderen 18-30 og 40% var fra 30-40 

-        80% synes at prisklassen på vores arrangementer var rimelige, 20 % synes det 

var billige arrangementer. 

-        20% havde børn og 80% havde ikke. 

-        Ud af de 5 som har børn, svarede 1 af dem at vedkommende ikke ønskede 

muligheden for at kunne tage børn med. De resterende 4 ønskede at det var 

muligt. 

-        60 % ønsker at julefrokosten skal genopfindes og evt. ændres til påskefrokost, 

40% ønsker at bevare julefrokosterne. 

-        60% synes det var en god ide med meningsmåling ift arrangementer, 46 % var 

uenige. 

-        40% ville gerne deltage til et arrangement i sommerferien, 40% sagde måske og 

20% sagde nej. 

 

 

  

5. Arrangementer 

  

5.1 Medlemsmøde – gennemført 

- Se mere om det i punkt 6. 



  

5.2 Emilos foredrag – gennemført 

- Det var en stor succes, hvor mange kom. Arrangementet blev gennemført i samarbejde 

med 1866 og Tegnbuen. 

Julie fortæller, at der er lidt utydeligt med hvordan foreningerne skal deler om de udgifter og 

indtægter ved arrangementet. 

Ladylike modtog alt billet indtægt, derfor skal Julie og Mai se sammen på det og fordele 

indtægten til de to andre foreninger. 

 

5.3 Gysernight (BIO) - gennemført 

- 8 personer deltog og det var hyggeligt. Vi er enige om at det er noget, vi sagtens kan gøre 

igen og igen. Vi snakkede om, at vi kunne vi arrangere en par timers hygge inden eller efter 

biografturen til den næste gang. 

 

5.4 Gomonkey udsættes til hvornår? 

- Caroline vil høre arbejdsgruppen ad, om de forsat har interesse til at gennemføre 

arrangementet. Ida vil være tovholder, hvis interessen melder sig fra arbejdsgruppens side. 

  

5.5 Julehygge 

- 8 tilmeldte og der kommer muligvis to andre personer fra bestyrelsen. Michala skal booke 

et bord i byen, som vi vil komme efter is-skøjtning. 

 

5.6 Kærlig kommunikation af Malene – d. 8. februar 

– Mangler svar fra Michael ang. Handicappuljen, da de er blevet mere strikse ang. 

Fordelingen af penge. Vi har nemlig sat alt for meget af til oplægget og alt for lidt af til 

lokaleleje og forplejning – derfor er der ikke kommet nogen tilmelding, da der først skal 

findes ud af om vi skal dække noget af det selv. 

Lokalet som vi har lejet, er primitivt, så vi skal finde på en måde at servere evt. kaffe og te, 

da der ikke medfølger tekøkken. 

 

5.7 Generalforsamling 

- Vi vil gerne leje DDL’s mødelokale til ca. 300-400 kr. Dog vil der ikke være plads til mere 

end 25-30 personer. 

Vi snakkede om at vores dirigent kunne være Olivia E., Julie FF., Josefine Steenberg og 

Anne Hyland. CS vil spørge dem på arbejdspladsen. 

 

5.8 Ideer til fremtidige arrangement fra medlemsmøde – gennemgås og planlægges 

 

- Flødebolle kursus/tur til arken el lousiana/fredagsbar (evt kombineres med bowling) kan 

allerede arrangeres i jan 

  

                             

5.9 Flere arrangementer2020 skal planlægges 

 

 

6. Et lille resume fra medlemsmøde d. 26. oktober 2019 

Der kom ti deltagere inkl. 3 fra bestyrelsen. 

  



Bestyrelsen spurgte lidt rundt om der var nogle der var interesserede i at stille op til den 

næste generalforsamling. Der var en par interesserede. 

  

Feedback fra medlemmerne: 

  

Medlemmer ønsker at Ladylike laver en halvårligt plan-udsigt og er mindst 3 måneder forud 

med at offentliggøre et arrangement. 

 

Medlemmer ønsker at Ladylike kun opretter begivenheder under medlemsgruppen og at der 

skal være en større opmærksomhed på vores begivenheder. De ønsker at alle oplysninger, 

info osv. Ifm. Et arrangement skal samles i et sted på Facebook. De oplever at finde 

oplysninger i et par forskellige steder på Facebook. Ladylike skal helst ikke ændre tid på en 

begivenhed. 

  

Lukket arg. Oprettet i lukket gruppe og  ikke offentligt på fb siden. 

  

Medlemmer ønsker flere små arrangementer og kun et par store arrangementer om året. 

 

De opfordrer at ladylike arrangerer flere selvkørende-arrangementer på den måde bruger 

man færre ressourcer. 

 

Arrangementer i sommerperioden ønskes. 

 

Medlemmer er åben for utraditionel julefrokost. 

  

Medlemmerne virkede tilfreds, da bestyrelsen fortalte, at der blev gennemførte 5 

arrangementer som medlemmerne ønskede fra medlemsmøde 2018. Udover de 5 

arrangementer, er to arrangementer blevet udsat. 

 

 

Ønskede arrangementer fra medlemsmøde 2018 som blev gennemført: 

1.  Goboat, med frokost – gennemført ladylikes fødselsdag 

2.  Kreativ space (fint med gentagelser især vinter periode) gennemført 

3.  Mysterie Maker (den nye version, Stine + Cecilie)  - gennemført 

4.  Biograf tur planlagt  

5.  Løb (Kvindeløb, + med frokost ”en god afslutning”) og med en lignende ide 42 km gå 

tur, fra KBH til kroneborg og tilbage til KBH  – så siger vi at begge to er tjekket af på listen 

gennemført 

6.  Emilo foredrag - planlagt 

7.  Katrine Gisiger 

8.  GoMonkey – udsat 

  

Ønskede arrangementer fra medlemsmøde 2018 som blev IKKE blev gennemført: 

1.  Sankt Hans Aften/Midsommer 

2.  Sommerhustur i skoven 

4.  Kabelpark 

5.  Selvforsvar kursus 

6.  Bowling 



7.  Vandsport, kajak, surf 

8.  Ridetur (Nybegynder hold og erfarne hold) 

9.  Forhindringsbane i Reffen, High Rope 

10.  Debat aften om kønsroller (om hver køns syn på hinanden, en mandig sexpsykolog der 

forklarer om kvinders syn) 

11.  Kvindes cirkel (Selv udvikling, Pernille) 

12.  Tolkning til teater (hørende teater) – Julie kan måske lave en sær aftale med Teater 

Grob – da hendes onkel er leder på teateret og brænder for at hjælpe døve. 

 

Ny ønsker fra medlemmer til arrangementer i 2020: 

1. Sheltertur/Camping/vandretur - Caroline og Michala 

2. Kano i fuglevad el Bagsværd 

3. Fredagsbar -  evt samarbejde med abs 

4. Spa/ Saunagus - la bachina 

5. Creative space/ Keramik - Ida 

6. Flødebollekursus - måske Julie 

7. Tur til Vallensbæk de seks trolde / Endags udflugt til skyscraper i Næstved - Christina B 

nævnte at hun gerne ville til medlemsmødet 

8. Eccowalk - Ida og Mai 

9. Zombieløb - 

10. Louisiana/arken- evt med rundvisning 

11. Banko 

12. Sankt Hans Aften/Midsommer 

13. Påskefrokost - LadyLike 

14. Selvforsvarskursus 

15. Bowling 

16. Vandsport, kajak/sup paddle - evt. samarbejde med Døvania 

17. Ridetur (Nybegynderhold og erfarne hold) - DDU - Julie 

18. GoMonkey/High Rope/Kabelpark 

19. Debataften om kønsroller (om hver kønssyn på hinanden, en mandig sexpsykolog der 

forklarer om kvinders syn) 

20. Tolkning til teater (hørende teater) - Julie kan måske skaffe en særaftale med Teater 

Grob 

21. Biograftur 

  

7. Næste bestyrelsesmøde:   

 


