
Bestyrelsesmøde	  
Referat	  d.	  13.	  marts	  

1. Generalforsamling	  	  
	  

Vi	  gennemgår	  generalforsamlingens	  programmet.	  Vi	  fordeler	  hvad	  vi	  skal	  sige:	  

-‐	  Årsberetning,	  Emilie	  
-‐	  Økonomi,	  Viktoria	  
-‐	  Hjemmeside	  (Hvis	  den	  er	  klar	  til	  at	  blive	  fremvist),	  Emilie	  
-‐	  Vedtægter,	  dirigenten	  
	  
Astrid	  kontakter	  Julie	  inden	  d.	  14.	  Marts	  2013	  kl.	  12.	  
	  
Opgavefordelingen	  i	  forbindelse	  med	  generalforsamling:	  	  

-‐ Handle	  snacks	  
-‐ Klargøring	  af	  mødelokalet	  

	  
Bestyrelsen	  mødes	  kl.	  10	  og	  gør	  klar	  til	  generalforsamlingen,	  mens	  Aktivitetsudvalget	  handler	  ind.	  	  
Vi	  skal	  huske	  at	  spørge	  om	  koden	  til	  DDUs	  computer,	  idet	  vi	  ikke	  har	  kunne	  komme	  ind	  på	  den	  til	  
medlemsmødet.	  	  
	  
	  

2. Klubkonference	  
	  

På	  grund	  af	  en	  dobbeltbooking	  af	  DDU’s	  mødelokale,	  har	  Coilin	  via	  mail	  forslået	  at	  kontakte	  
Absalon	  for	  at	  høre	  om	  vi	  kan	  låne	  deres	  lokale	  i	  stedet.	  Emilie	  har	  skrevet	  en	  mail,	  men	  har	  ikke	  
fået	  svar	  endnu.	  Astrid	  forslår	  at	  låne	  hotellets	  konferencerum,	  hvis	  det	  findes.	  Emilie	  kontakter	  
hotellet.	  Der	  skal	  findes	  frivillige	  der	  skal	  stå	  for	  maden,	  blandt	  andet	  pitabrød	  er	  en	  af	  forslagene.	  	  

	  

Underholdning	  til	  fredag	  aften	  diskuteres.	  

	  

3. Målsigter	  
	  

Medlemmerne	  skal	  give	  deres	  holdninger	  og	  ønsker	  til	  kende,	  så	  der	  kan	  skabes	  arrangementer	  
efter	  smag	  og	  behov.	  Der	  skal	  skabes	  debat	  om,	  hvad	  der	  skal	  ske	  fremover.	  Medlemmerne	  skal	  
orienteres	  om	  vores	  forventninger	  til	  deres	  deltagelse	  i	  generalforsamlingen.	  Det	  vil	  sige	  at	  de	  skal	  
tænker	  over	  deres	  ønsker	  til	  Lady	  Like	  fremover.	  	  



	  

Bestyrelsen	  vil	  fokusere	  mere	  på	  andre	  aktiviteter	  end	  arrangementerne	  til	  medlemmerne.	  Det	  
gælder	  en	  håndbog	  til	  arrangørerne.	  Her	  vil	  vi	  inspireres	  af	  Gentlemens	  Finest’s	  håndbog.	  Hvordan	  
tager	  man	  første	  kontakt	  til	  bestyrelsen?	  Hvordan	  gør	  man	  med	  økonomien?	  Hvem	  giver	  grønt	  lys	  
til	  de	  forskellige	  ting?	  Hvor	  lang	  før	  skal	  arrangementerne	  offentliggøres?	  Osv.	  Derudover	  vil	  vi	  
også	  forsøge	  at	  tage	  kontakt	  til	  den	  allerede	  eksisterende	  kvindeklub,	  for	  at	  se	  om	  vi	  evt.	  kan	  få	  et	  
godt	  samarbejde	  ud	  af	  det.	  	  

	  

Som	  tidligere	  diskuteret	  skal	  vi	  have	  et	  nyt	  koncept	  til	  klubben.	  Hvis	  det	  stadig	  ikke	  er	  en	  succes,	  så	  
ser	  vi	  os	  nødsaget	  til	  at	  indkalde	  til	  ekstra	  ordinær	  generalforsamling,	  medmindre	  den	  nye	  
bestyrelse	  handler	  anderledes.	  	  

	  

4. Eventuelt	  
	  
Sarah	  står	  for	  en	  aktivitetskalender,	  hvor	  medlemmerne	  kan	  se	  hvilke	  arrangementer,	  der	  kommer	  
i	  fremtiden.	  Medlemmerne	  får	  mulighed	  på	  generalforsamlingen	  at	  ændre	  datoer,	  arrangementer	  
osv.	  	  

På	  hjemmesiden	  skal	  der	  stå	  tydeligt	  og	  klart:	  

	  

Viktoria	  genopstiller	  ikke	  
Astrid	  genopstiller	  ikke	  
Sarah	  genopstiller	  som	  bestyrelsesmedlem	  
Emilie	  genopstiller	  som	  suppleant/bestyrelsesmedlem	  
	  

	  

	  
	  


