
Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 13. juni kl. 15-17:15.

Adresse: Sporemagervej 14, 2 tv 2400 København NV

Til stede: Christine Damgaard (CD), Nanna Venøbo (NV), Michala Christensen (MC), Camilla Buch (CB) og 
Sarah Lind (SL).

Fraværende: Britt Pedersen Nøhr (BPN)

A. Valg af tegnstyrer

Nanna er valgt som tegnstyrer

B. Valg af referent 

Nanna er valgt som referent

C. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

1. Tavspligthed underskrift er på plads og underskiftet 

2. Årets LadyLike/frivillig 

Vi finder en årets frivillig lige før generalforsamlingen og personen får en velfortjent og god primære for at 
være en god frivillig hos LadyLike fra nu af frem til generalforsamlingen. Medlemmer får det at vide allerede 
nu, men vi vil tage det punkt op til medlemsmøde for at gøre medlemmer opmærksomme på det. 

3. The Color Run 

Alt er på plads og medlemmer henter deres pakke. Videoen er på hjemmesiden, hvis medlemmer vil vide 
mere. Frugt sørges Britt for. Vi finder en eller to personer som vil passe vores ting og giver frugt til os som 
har løbet. Fælles foto før og efter løbet. 

4. Sommerafslutning 

Vi laver en video om flere oplysninger senest på onsdag om hvor vi skal spise hen og reservere bordet til 
antal personer. Lea og Julie sørger for indkøb til drikkevarer. Tilmelding for at være med til 
sommerafslutning er ikke en pligt. Medlemmer må bare komme på stedet uden tilmelding, men det betyder 
at medlemmer ikke får en gratis drink og en sikre plads i restauranten/cafeen. Man skal selv betale for 
aftensmaden. Allehånde bådecafe har lukket kl. 17, men kan forlænge åbningstid, hvis vejret er godt. Det er 
bedre, hvis vi finder et andet sted i nærheden. 

5. Klubråd 



(Absalon) vil have samarbejde med LadyLike. Forklar om fordele/ulemper ved at samarbejde med Absalon 
(medlemspris 600 kr., i stedet for 200 og 600 kr., slipper for kasserer og sørger for vores økonomi.) Bjarne 
kommer til medlemsmødet og fortæller om Absalons ide om klubråd. 

6. Teto foredrag

Nyt om Teto-foredrag kl. 19-21 d. 11. september. Lokalet muligvis i rosenvænget alle. 

7. Sensommerfest

Vi skal i gang med at finde lokaler. Lave videoer om sommerfest, medlemsmøde og andre ting. Det er 
besluttet at det er sommerfest d. 6. september og starter om eftermiddagen med 
underholdning/konkurrence. Vi samarbejder med AU og gerne et par frivillige fra LadyLike. Vi vil muligvis 
bruge tolkestuderende til at stå i baren. 

8. Eventuelt

- LadyLike skal muligvis købe en højtaler til en rimelig pris. Camilla og Michala undersøger det og 
samarbejder med kasseren om penge. 

- Fællesfoto efter medlemsmødet – butterfly/sløjfer er pligt at bære under fotograferingen. Nanna vil 
kontakte Kolds fotografi. Vi laver en video om det, når vi har talt med Tomas Kold og undersøgt om prisen. 

- Michala og Sarah laver en barregel som gælder for fremover og LadyLikes kommende fester. 

- Medlemsmøde og fælles foto den 14. september 2014. 


