
 

Referat fra LadyLikes bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2019 

Hos Caroline 

  

Fremmødte: JM, CS, MNC, MCH, IE 

Afbud fra: KK 

  

A.   Valg af tegnstyrer:  JM 

B.   Valg af referent: JM 

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde: JA  

D.  Opfølgning af to do-listen: Alt gjort  

  

1.Vejrudsigt 

Alle har det fint. Vi har alle lidt travlt i vores liv og nogle af os er lidt overvældet over 

skolestart og så videre.  

  

2. Økonomi 

2.1 How goes? 

Nu er det hele endelig faldet på plads. Mai har nu fået adgang til vores Nordea og kan nu 

afregne det hele og se hvor meget vi har brugt. Pt ser det meget fornuftigt ud med 

økonomien, da vi fik et kæmpe overskud af at holde DDU’s fest. Nu er planen at stadigvæk 

bruge penge, men ikke at bruge dem alle.  

 

2.2 Kontingent 

Hvad blev det til med kontingentet? 

Mai har ikke lige kontaktet Lisa Vogel, men dette gøres snarest.  

  

2.3 iZettle 

Vi har besluttet os for at investere i iZettle, da vi ser det som en holdbar løsning til når vi skal 

holde fester og den kan nemt tages med rundt, da den kører på wifi. Mai har allerede købt 

den og den er ankommet med posten. 

 

3. Intern 

  

3.1 Hjemmeside 

Caroline kontakter Troels ang. hjemmesiden. 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 Julefrokost 

14 december – muligvis i Carolines kælder. - Efterfølgende har vi fundet ud af lokalet er 

booket, så vi er igang med at finde en plan B.  

Egen julefrokost enten d. 11 januar eller d. 15 feb 

MNC, IE og CS arrangerer lege 

  

 

 

 

3.2 Forventningsafstemme ift whatsapp.  



 

Nogle føler sig frusteret over at ikke altid få svar på whatsapp. Derfor er vi blevet enige om 

at man skal markere med *HASTER*, hvis man forventer et svar og gerne vil have folks 

opmærksomhed. Der blev også diskuteret om der skal bruges video eller tekst, når man vil i 

kontakt med folk. Vi blev enige om at man gør det man selv synes er passende i situationen. 

  

3.5 Formands netværksmøde 

Julie var afsted på formands netværksmøde i Vejle, hvor hun blandt andet fik opdatering på 

et evt. dialog møde, det er nu aftalt og planlagt d. 25 november. DDL kommer ud med mere 

information snarest.  

DDL fortalte os også om deres landsmøde, hvor det forventes af hver forening selv betaler 

for at sende deres repræsentanter afsted. Det vil koste ca 1-2k pr person, da det afholdes på 

comwell. DDL fortalte os også at det er op til foreningen, hvilke repræsentanter der sendes 

afsted. Der er bestyrelses skift kort inden landsmødet, hvor Julie og Caroline ikke regner 

med at stille op til bestyrelsen igen. Dog vil Julie og Caroline gerne afsted, hvis den nye 

bestyrelse synes det er fint, da de har stor interesse for det.    

  

4. Ekstern 

4.1 DDU 

Kan alle komme med til ddus fødselsdag? 

Alle, Michala kan måske ikke. – Vi vil gerne sige et par ord til DDU, men vi finder ud af 

hvordan og hvorledes.  

  

5. Arrangementer 

 5.3 ECCO Walk d. 8. september 2019 

Stor succes, de vil gerne arranger det igen næste år medlemmer. Arbejdsgruppen ønsker at 

der næste år kun er 2 valgmuligheder. Næste år skal vi være mere forberedt og i bedre tid ift 

at arrangere det og have klarere rammer.  

  

5.4 Katrine Gisiger d. 2. oktober 2019 

Godt arrangement, dog ærgerligt med at der var to fra arbejdsgruppen som var forhindrede. 

Mange var glade for arrangementet og roste os bagefter. Budget skal laves, så snart vi får 

regning fra 1866, så vi kan få vores penge tilbage fra handicappuljen. 

 

5.5 Flere arrangementer i 2019/2020 planlægges 

Vi har allerede sat dato på Medlemsmøde 26 oktober, julefrokost d. 14 december  og en 

eventuel biograf tur i november. 

  

5.6 Malene Melander foredrag (?) 

Julie har kontaktet hende og hørt ad ang. et foredrag d. 15 februar.  

 

5.6 Go-Kart – Udsættes til næste år, da vi ikke kan nå det i år. Vi vil gerne gennemføre det 

uanset.  

  

5.7 Bif tur arrangeres i November 

Begivenhed er sat op inkl. nemtilmeld. Vi har valgt en gyserfilm for at få det til at passe med 

Halloween og årstiden.  

  

6. Eventuelt 



 

7. Næste bestyrelsesmøde: 20 november til æbleskiver hos Mai!  

 


