
LadyLike
Referat - bestyrelsesmøde d. 16 juni kl. 10-12

Deltagere: Sarah Lind (SL), Line Bisgaard (LI), Britt Nøhr (BN).

Fraværende: Emilie Andreasen, Michala Christensen, Michelle Barløse.

1. Valg af tegnstyrer: SL
2. Valg af referent: LI

3. Diskussion om pris til arrangementer (for medlemmer og ikke-medlemmer): 

SL: Nogle medlemmer mener at der skal være prisforskel mellem ikke-medlemmer og medlemmer 
til arrangementer. Vi har valgt at der skal være den samme pris til BeachDay, men vi kan se at vi ikke 
skal gøre det igen en anden gang. En fejl fra vores side, men på den anden side er BeachDay 
offentligt for alle og vi vil gerne gøre LadyLike mere synlig for ikke-medlemmer. Vi kan måske lokke 
nye medlemmer til. Prisen til BeachDay går udelukkende til aftensmad. LI: Der skal være forskel 
mellem ikke-medlemmer og medlemmer, da vores medlemmer betaler kontingent og har 1. 
prioritet. (Alle er enige). Det kan være en god ide at prisen er det samme for alle, men vi skal også 
tænke på vores medlemmer. Vi bør lave retningslinjer ift. prissætning, så fejlen ikke sker igen.  

4. Opfølgning fra sidst – hvad har vi nået?:

A: Opbevaringsrum:
LI: LL kan have et opbevaringsrum hos Døveforeningen af 1866/Brohusgade til en pris om måneden. 
Alle: vi vil gerne passe på økonomien, da vi endnu ikke har betalt fakturaen 2. del for vores nye 
hjemmeside. Alle bliver enige om at alt opbevares hos LIs kælderrum fra efter sommerferien indtil 
videre. LI sender en mail til Døveforeningen af 1866 og takker nej for tilbuddet. LI: Jeg vil gerne 
understrenge, at det ikke betyder at jeg har ansvaret for at medbringe tingene til arrangementer - 
frivillige og andre fra bestyrelsen skal også hjælpe med at hente tingene, hvis der er brug for dem.

B: Ændringer og bemærkninger til aktivitetshåndbogen: 
Det udsættes, da vi er for få til mødet. 

C: Foredrag om enlige mødre: 
LI: Der er fundet to døve kvinder, der vil holde foredrag om at være enlige mødre (evt. i september 
eller oktober). LI har kontaktet Kvindeforeningen om vi kan låne lokalet til gengæld for 
Kvindeforeningens medlemmer kan være med til foredraget. Vi afventer stadig svar.

D: Julefrokost – Gentlemen´s Finest:
LI: Gentlemen´s Finest vil også holde julefrokost d. 30 november, samme dag som Lls julefrokost. 
Det er optimalt for de fleste af vores medlemmer (som er kærestepar) til at holde julefrokost hver 
for sig på den samme dag. (Alle jubler). Alle: Vi skal desuden også undersøge madlevering til 
julefrokosten, da det er billigt hvis vi bestiller i god tid.

E: Klubbens nye vision: 
LI skriver en mail til alle med et forslag til en ny vision.



F: LadyLikes foreningsorden: 
Det udsættes også til næste møde.  

5: Evaluering af arrangementer: 

Fødselsdag d. 12 maj:
SL: Kagen var flot. LI: Til næste gang kan vi helt sikkert lave kagen selv, så det bliver billigere. SL: 
Ellers en god dag med underholdning og godt selskab – Det var rigtig hyggeligt. Mange kom. Alle: 
Det skal gentages næste år med 2 års fødselsdag. BN: Fødselsdagssangen var rigtig god.

6: Nye arrangementer/indsats: hvad skal der nås inden næste bestyrelsesmøde og ansvarsfordeling:

BeachDay:
SL: God og fed reklamevideo. BN: hun vil spørge Døviana om lån af rundbold-udstyr. SL: Det er 
endnu usikkert, hvor der skal grilles. Der skal undersøges om hvor på Amager Strand det skal være.
Planlægningsgruppen har møde d. 28 juni, så de sidste ting vil komme på plads snart. 

Sommerfest:
Aktivitetsudvalget – Lea/aktivitetsleder kontaktes vedr. sommerfest, da det er i august og Klara er
rejst kort efter.
Vores ønsker til sommerfesten: 
a. Vi spørger Emilie Andreasen om vi kan låne et lokale af Emilies mors arbejdsplads til 
sommerfesten – LI spørger Emilie.
b. Vi vil gerne sælge alkohol til festdeltagerne. 
c. Der skal være et tema.
d. Ikke-medlemmer er velkommen til en højere pris.
e. Der skal laves en reklamevideo.

7: Opdatering i klubbens økonomi: Britt (og evt. Line):

LI vil spørge Viktoria (den tidligere kasserer) om hvordan det går med banken med hensyn til en ny 
bankkonto til LadyLike, så vi snart kan komme selv i gang med regnskabet og egen konto til 
LadyLike. Det hele ligger nu i Viktorias private bank, det skal ændres til LadyLikes egen bankkonto, 
men bankrådgiveren er desværre langsom. BN: Der skal rykkes for det.

8 : Næste bestyrelsesmøde – dato og hos hvem:

Tirsdag d. 27 august – BN spørger om lån af lokale hos en veninde. (BN: Hvis vi har aftalt at holde 
bestyrelsesmøde i Jylland, skal vi spare op til rejsen inden. Vi kan bare ikke melde afbud i sidste 
øjeblik pga. økonomi, når vi har vidst det længe før. LI nikker enig.)

9: Evt.:

Alle går på sommerferie i juli. Vi laver en video med ønske om god sommerferie. Alle skal filme sig 
selv og sende videoen til LI – man siger følgende: “Hej alle. Vi vil gerne ønske jer en god 
sommerferie – Bestyrelsen har sommerferielukket resten af juli måneden. Vi ses til d. 10 august, 
hvor vi arrangerer en sommerfest. Flere info kommer senere”.

Tak for denne gang!


