
Referat fra Ladylikes bestyrelsesmøde 

Afholdes d. 11 marts kl 17 på amager hos Julies mor  

 

Fremmødte: (KK) Karoline Kjærskov, (CS) Caroline Seiler, (IE) Ida Eisensøe & (JM) Julie 

Morville  

Afbud fra: (MNC) Michala Nørgård Christensen  

 

A. Valg af tegnstyrer:  Ida  

B. Valg af referent: Ida  

C. Godkendelse af referat fra sidste møde: Ja  

D. Opfølgning af to do-listen: De fleste er gennemført og dem vi mangler bliver sat på det 

nye to do listen.  

 

 

Vejrudsigt  

 Alle har det godt, nogle har lidt travlt med skolen/arbejde men ellers så kører det som det 

plejer.  

2. Økonomi 

2.1 I forbindelse med arrangement (hvor meget vi giver i tilskud)  

 Der blev talt om at på grund af vi ikke har været så meget inde for økonomi, på grund af 

dens systemet har været alt for kompliceret. Det vil sige at, vi kan se i forbindelse med at 

give tilskud til de forskellige arrangement, har ikke været særlige høje, da vi har været 

forsigtigt.  Men nu hvor vi har fået kigget på økonomi, fik vi diskuteret om at vi skal turde 

at satse på at give mere i tilskud fremrettet.  

 

2.2 Skal vi spørge DDU/DDL om hjælp til at udarbejde et Excel ark, som er let og overskueligt til 

kommende kasserer?  

 Der blev nævnt at den metode/system som vi anvender til vores økonomi, er alt for 

kompliceret. Nuværende kassereren føler at det er frustrerende og næsten efter 1 år er 

det stadig ikke kommet på plads. Så vi er alle enige i at vi skal lave det om, så det bliver 



mere overskueligt og lettere for den kommende kasserer, samt vil os andre i bestyrelsen 

gerne inddrages i økonomi, så vi også kan hjælpe til der, samtid finde de forskellige 

oplysninger selv i forbindelse med økonomi Så vi vil gerne kontakte enten DDU/DDL og 

spørge om hjælp til det. Men det er ikke noget vi tænker at vi gør før efter 

generalforsamling som er d. 23 marts.  

 

2.3 Kontingent opdatering  

 JM vil lige opdatere lidt om hvor mange har betalt, og resultatet er lige nu at der er kun 3 

medlem som mangler at betale, hvilket vil sige at det er bedre end sidste år. Så er der er 

en som ikke er medlem endnu, som har planer om at blive medlem hos LL i juni, men 

afventer på at en anden kontingent som afsluttes til juni.  

 

3. Intern 

3.1 Vision og mål for LadyLike – hvad vil vi opnå i 2019/20?  

 Dette tages op næste gang, , der blev også talt om at vi kan tage den punkt op når den nye 

bestyrelse er fundet så vi i fælleskab kan finde ud af hvad Ladylikes vision og mål skal 

være for i 19/20.  

 

3.2 Cutehome – hjælpmidle  

 Cutehome har etablere en ny alarmsystem til døve som kan kobles til mobil, samtid er 

deres fokus at der også skal kunne anvendes som brandalarm. De kontakte JM for at høre 

om vi var interesseret i at arrangere en dag, hvor de kunne komme og holde en workshop. 

Vi synes det er en fin ide, men desværre er det ikke relevant her, og derfor tænker vi at vil 

videre sende dem til evt 1866 som måske er mere relevant for. 

 

3.3 Medlemslisten  

 Der bliver nævnt at vi evt. måske kan lave en smart system over medlemslisten, således at 

vi kan finde de vigtig informationer samtid at vi også kan holde øje med hvor gammel 

vores medlemmer. Så på den måde vi får skabt en overblik over det.  

 



4. Ekstern 

Der er ingenting som har noget at tilføje på den punkt  

5. Arrangementer 

 5.1 Opdatering af Creative Space arrangementet 

Det var en rigtig hyggelig og skøn dag, hvor der var 18 fremmødt, det var dejlig at se så 

mange kunne deltage og bruge et par timer på at være kreative bagefter endte vi på en 

cafe hvor der var plads til hyggesnak. Der var 3 fra bestyrelsen som deltog, der bliver 

nævnt at dem som arbejdede i Creative Space, var ikke helt samarbejdsvillig, hvilket 

gjorde det sværere at få tingene til at kører den dag. Deres nye ”regel” gør det svære for 

os som en forening at tilpasse os efter deres regel. Da det ikke er beregnet til os. Både i 

forbindelse med det økonomiske del samt afhentnings. Samt at pladsmæssigt var der også 

trangt, så næste gang skal det muligvis være på Østerbro, der har flere medlemmer givet 

indtryk af det var bedre og at de har haft en bedre oplevelse derovre.  Os fra bestyrelsen 

kunne godt mærke at det var frustrationer at vi skulle hente alle tingene, hvilket vi også 

fik den indtryk at medlemmer også synes det. Men en af os tog ansvar for at afhentning af 

ting desværre opstår der en situation som gjorde at det ikke var særlig behagelig for den 

person som havde ansvar for at afleverer tingene, hvilket er ærgerligt.  Derfor er vi enige 

om at hvis det også er på den måde næste gang, må vi overveje hvordan det så skal 

foregå næstegang. Så vi kan undgå den type situationer næste gang.  Men vi vil gerne 

sende en feedback til Creative Space, i håbet om at de kan måske ændre nogle ting. For vi 

kan se at det er en stor succes med Creative Space i blandt vores medlemmer, så det vil vi 

selvfølgelig gerne fastholde og forsætte med.  

 

5.2 GEFO Fest update og budget 

Det går godt med arbejdsgruppe, de har styr på for det meste. De har lavet en budget som de 

gerne vil have at vi skal godkendes, og de har bedt om at få 1000 kr mere end planlagt, som 

er på 5000 og det har vi alle i bestyrelsen sagt god for. Vi snakkede også om at vi har brug for 

at snakke med arbejdsgruppen om deres budget for at forstå hvad de forskellige udgifter går 

til, så pt har vi ikke sagt god for det hele, men det skal drøftes snart så det kan blive 

godkendt. Det er tolkestuderende som vil stå bag baren på den aften.  

 

5.3 Hvordan går det med arbejdsgrupperne? Hvilke af disse datoer er fastlagt? 



 Katrine gidsler arbejdsgruppe lige pt, er det kun Stine som er tilbage i den arbejdsgruppe 

og så hjælper CS til her, og de har godt styr på det. Der er blevet  søgt om pengene til den 

foredrag. Men vi andre har sagt at hvis der er brug for flere hænder, så er vi klar til at 

hjælpe.  

 Goboat arbejdsgruppe, ser ud til at der også kun er 1 som er tilbage i den arbejdsgruppe, 

så vi talte om at vi bestyrelsen kunne  hjælpe til her, for vi tænkte at kombinere det med 

vores 7 års fødselsdag. Men i hvert fald er IE med som tovholder i den arbejdsgruppe så 

CS kan blive lidt aflast som tovholder ansvar på de forskellige arbejdsgrupper.  

 7 års fødselsdag, vi har besluttet os for at det bliver lørdag d. 18 maj, som indtil videre 

skal kombineres med Goboat.  

 

5.4 fremtidlige arrangementer for 2019 (april mangler)  

 De fremtidlige arrangementer fremrettet vil være  

- GEFO, som vil ligge lørdag d. 23 marts samt airtrux efter GEFO.  

- DDU afterparty som vil ligge lørdag d. 4 maj  

- 7.års fødselsdag Lørdag d. 18 maj.  

- Telefon blinker /samarbejde med DDL fredag d. 12 maj.  

Så indtil videre vil det sige at vi har en arrangement i marts, hvor derimod i maj har vi 3 

arrangement, og ingen i april og juni indtil videre. Men vi talte om at evt. få fat på 

arbejdsgruppe som har ansvar for mystery room om de kunne tænkte sig at arrangerer 

det i juni.  

 

 

6. Eventuelt 

6.1 Lave videoer for kommende arrangementer.  

 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

 


