
Referat fra LadyLikes bestyrelsesmøde/arbejdsdag 
Afholdes lørdag d. 16. Februar kl. 11.00-18.00 – DDL’s lokale  

Bestyrelsen brugte 2 timer på at deltage til DDU’s debatoplæg “Lukker DDU?” og brugte også 2 

timer på at udfylde og formulere persondatalovgivningen og fortegnelse pligten.  

  

Fremmødte: JM, IE, KK, CS, MCN 

Afbud fra: 

  

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 er på plads 

  

1. Vejrudsigt 

Alle har det godt!  

  

2. Økonomi 

2.1 Gennemgå 2019’s budget 

Vi gennemgik 2019’s budget, vi har blandt andet valgt at der skal et højere beløb til bestyrelsesmøder, 

så vi kan få bedre mad og få en bedre forplejning for det bestyrelsesarbejde vi laver. Vi blev enige om 

at hæve transport puljen, da JM kommer fra Roskilde og der blev snakket om at hvert andet møde 

kunne dække hendes transport. Samt vil vi gerne have en buffer, hvis vi pludseligt skal til møde i 

Vejle, så kan det dække det. Vi har valgt at hæve nogle beløb, men det er for at have en buffer, hvis 

nu noget koster ekstra.  

 

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

kommende kasserer? 

Dette tages op til næste bestyrelsesmøde. 

  

3. Intern 

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

Dette tages op til næste bestyrelsesmøde  

 

3.2 Hvem stiller op til næste GEFO?  

Alle stiller op,  dog er der et par enkelte som er i tvivl men nok først beslutter sig på dagen. Vi 

mangler en suppleant, men man er hjerteligt velkommen til at stille op til en valgkamp.  

 

3.3 Gennemgå persondata lovgivningen / lave et udkast til vores privatlivspolitik samt fortegnelse 

pligten (VIGTIG!) 

Vi har gået PPD lovgivningen og sendt den ud til alle vores nuværende og tidligere medlemmer. Vi 

har også lavet en fortegnelse pligt og den skal uploades på vores DREV - så den altid ligger der i 

tilfælde af tilsynet pludseligt dukker op.  

 



3.4 Planlægning af GEFO 

Spørge Josefine eller MC om hun vil være dirigent i stedet for Julie Faustrup, da hun skal arbejde på 

Absalon den pågældende dag. Vi skal efterspørge den gamle PP fra den tidligere bestyrelse. Vi skal 

samtidigt også spørge MC om vedtægtsændring mht gebyr for deltagere, der ikke dukker op til et 

arrangement. GEFO starter kl 12, hvor vi starter vores generalforsamling kl 12.30 og så tager vi ud og 

hopper fra senest kl 6 i to timer i AirTrix. Dem der kommer til at generalforsamlingen får rabat, men 

dem der ikke kommer skal betale fuld pris.  

 

3.5 Søge penge til eventuel Katrine Gisinger foredrag 

Jeg snakkede med Tegnbølgen, de fortæller mig at hun koster 14.000 tusinde at have ude til et oplæg. 

Der er nu opsat en arbejdsgruppe til dette foredrag, de skal søge penge via Handicappuljen. Det sørger 

JM for at hjælpe dem med.  

 

  

4. Ekstern 

 

4.1 Hvem vil tage ansvaret for forenings kampen? (Se Henriks video på FB i gruppen)   

Det må gerne være både et medlem og et bestyrelsesmedlem, hvis det skulle være. 

CS OG JM  

  

4.2 Hvordan går det med arbejdsgrupper? 

 

4.3 Formandsnetværks møde 

Til formand netværksmøde blev der snakket om at lave en forenings kamp, hvor foreningerne skal 

dyste på tværs og udfordre hinanden i forskellige udfordringer. Der blev også snakket om 

Tegnsprogsdag, som der kommer meget mere information om snarest, men vi er blevet tilbudt at låne 

Cafe 17 sammen med 2 andre døveforeninger. Vi krydser fingre på at se vores medlemmer den 

pågældende dag!  

 

4.4 Foreningsstruktur  

DDL har spurgt os om vi kunne slå os sammen med 1866, Tegnbuen og Fleur til en workshop som 

DDL afholder om en fremtidig foreningsstruktur. Det kommer til at foregå d. 23 april i Brohusgade i 

festsalen. Mere information kommer senere.  

  

5. Arrangementer 

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

Dette tages op næste gang  

5.2 DDU’s GEFO fest 

Datoen er fastlagt, festsalen er booket. Der mangler bare at komme oplysninger om pris og budgettet 

skal godkendes af bestyrelsen. Dette sker til næste bestyrelsesmøde.  

5.3 Creative Space 

Alt er klar og 3 fra bestyrelsen deltager.  

5.4 Søge penge til eventuel Katrine Gisinger foredrag 

Jeg snakkede med Tegnbølgen, de fortæller mig at hun koster 14.000 tusinde at have ude til et oplæg. 

Der er nu opsat en arbejdsgruppe til dette foredrag, de skal søge penge via Handicappuljen. Det sørger 

JM for at hjælpe dem med.  



  

 

6. Eventuelt 

6.1  Lave videoer for kommende arrangementer, reklame for LadyLike, video til GEFO 

  

7. Næste bestyrelsesmøde 

 


