
Dagsorden og referat  
Dato 14/12-2020, kl. 17-19 (trak ud til 21.30) 
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Dagsorden 
 

Referat 

 

1. Tegnstyrer: Line 
 
Referent: Line 
 

Tilstede: Christina, Ida, Line og Mai (kl. 17.30) 
 
Fraværende: Michala og Esther 

  2. Godkendelse af referat Godkendt 
 3.  Opfølgning af to-do-listen Punktet skal fremover være et af de sidste punkter, så 

det flyttes til senere.  
4. Vejrudsigten Alle har det ok. 

 
5. Økonomi  

5.1 Budget for 2021/IE 
 

Mai fremlægger budgettet for 2021. Bestyrelsen har 
godkendt det. 

6. Intern 
6.1 Hjemmeside & logo 

 

 

 

 

6.2 Kigge igennem alle de logo 

vi har modtaget / IE 

 

 

6.3 Kommunikation/IE 

 

 

 

6.4 Deadline/IE 

 

 

6.5 Orientering om CBG 

mødet/CB 

 

6.6 Orientering om DDUs 

medlemsaften/CB 

 

 

  
6.1 Hjemmeside kan laves når logoet er fundet, så der 
bliver en sammenhæng. Alle gamle materialer fra 
hjemmesiden skal gemmes og lægges i Google Drev til 
Mette B. 
 
6.2 Ida, Christina, Mai og Line gennemgår mange 
logoforslag og vælger et logo. Et vinderlogo fundet og 
bruges også til den nye hjemmeside.  
 
6.3 Telegram fungerer fint. Yderligere diskussion om 
kommunikationen bestyrelsen indbyrdes udsættes til når 
vi alle er samlet uden nogen fraværende.  
 
6.4 Yderligere diskussion om opgave-deadlines udsættes 
til når vi alle er samlet uden nogen fraværende.  
 
6.5 Generel orientering om hvordan det gik. 
 
6.6 Næste gang skal LadyLike bestyrelse have en formel 
invitation til DDU medlemsaften, så vi ved at vi skal 
deltage. Generel orientering om hvordan det gik.  
 
6.7 Oplæg omkring i februar. online. dato kommer 
senere. gave. 
 
6.8 Medlemsmøde omkring  januar og det er inkl. frokost. 
Vi kan søge om tilskud fra DDLs corona pulje.  
 



6.7 Julies oplæg/CB 
 

 

6.8 Medlemsmøde/CB 

 

 

6.9 Trello/LIB 

 

 

 

 

 

6.10 Julekalender/IE 

 

6.11 Video Michala 
 
 

6.9 Trello fungerer fint, mangler dog påmindelser om 
vigtige mødedatoer. Det er besluttet at vi får en 
påmindelse om vigtige mødedatoer på Facebook, når 
Doodle afstemningen er slut. 
 
6.10 Christina og Mai laver de sidste videoer. Evaluering 
til næste gang: alt skal forberedes i god tid!  
 
6.11. Mai og Christina tager en af hver.  

7. Ekstern 
7.1 1866 møde via zoom / IE 
7.2 DDU møde / IE 
 
 
7.3 DDL tilskud 

  
7.1 Mai og Line deltager. 
7.2 Ida, Line og Christina deltager 20 dec, DDU 
foreningsnetværk online. (Line skal dog gå lidt tidligere) 
 
7.3. DDL har givet os 10.000 kr. i tilskud. 

8. Arrangementer 
 
8.1 Nanna foredrag/CB 

8.2 Dato for næste GEFO/CB 

8.3 Medlemsaften feb / IE 
 

 
 
8.1 Det bliver online.  
8.2 Næste GEFO: dato 18 april 2021. 
8.3Medlemsaften: d. 11. februar 2021 kl. 18-21 

9. Eventuelt 
 
9.1 Opfølgning på to do-liste 
9.2 Mail ordning til næste gang 

9.3 Julesang på video/Alle 
 

 
 
9.1 Listen gennemgås på Trello 
9.2 ida og Line. 
9.3 Vi går i tænkeboks om d. 24 dec., julevideo hvad det 
skal indeholde, da julesangen ikke kan gennemføres 
online.  

10. Næste bestyrelsesmøde Mai sørger for dagsorden og referat til næste gang.  
   
   
   

 
 


