
Referat fra Lady Likes overgangsmøde
d. 16. maj 2012.

Tilstede: Astrid From (AF), Nana Søtoft (NS), Pernille Andersen (PA), Coilin Jeritslev (CJ), Emilie
Andreasen (EA), Sarah Lind (SL), Viktoria Scheel (VS) og Hanna Cederström (HC)

1. Formalia

● Valg af tegnstyrer
AF er valgt til at blive tegnstyrer

● Valg af referent
SW er valgt til at blive referent

● Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden yderligere kommentarer

2. Præsentationsrunde
Gennemgået

3. Evaluering af Stiftende Generalforsamling 12. maj 2012
Som udgangspunkt havde det været en rigtig flot generalforsamling, hvor netværksgruppen havde
været yderst velforberedt på rigtig mange punkter.

Der var dog mange sandwiches tilbage, som aldrig blev solgt, hvorfor man fremover vil altid sørge
for at lave en bindende tilmelding, så man kan have den rette mængde mad uden spild.

DDU roser Lady Like for deres flotte og seriøse indsats i forløbet op til, samt afviklingen af
generalforsamlingen.

Forløbet med navneforslagene kunne måske have blevet håndteret anderledes.
Diskussionen forårsagede en del forvirring. Man vil tage det til efterretning, og være mere stram og
konkret, såfremt man skal opleve en lignende situation igen.

4. Gennemgå DDU’s ungdomskontrakt
Bestyrelsen accepterer og godkender kontrakten uden yderligere bemærkninger.

5. Overdragelse af netværksgruppens arbejde til den nye bestyrelse
Det er nu netværksgruppen skal overdrage forskellige oparbejdede materialer og oplysninger til
den nye bestyrelse. Bl.a. referater fra netværksgruppens møder.

Den nye bestyrelse skal også sørge for at tilpasse administrationsrettigheder på Facebook, så det
udelukkende er bestyrelsen som administrerer Lady Likes Facebookgruppe.



Bestyrelsen vil arbejde på at iværksætte et medlemsmøde for at få medlemmernes indflydelse på,
hvordan aktivitetsplanen skal forme sig.

AF har haft en god samtale med Sofie Bay, som udviser stor interesse i foreningen. Hun er kommet
med mange gode ideer og forslag til, hvordan aktivitetsplanen kan udarbejdes.
Sofie vil kontakte bestyrelsen på et tidspunkt for at fremlægge sine ideer og visioner, og
bestyrelsen kan måske blive inspireret. Der er dog en enighed om at Lady Like skal forsøge at skille
sig fra Absalon, så man ved at der er tale om to vidt forskellige foreninger.

Det skal understreges, at man ikke må glemme at komme med tilbud tilpasset til 30 – 40 årige.

Lady Like har 22 medlemmer, som alle indmeldte sig under generalforsamlingen.

Den første kontingent opkræves i september, så bestyrelsen får tid til at få tingene oppe at køre.

6. What to do
● Finde en bank, og oprette en konto (VS og EA) – Husk referatet og vedtægterne!
● Checken fra DDU skal indløses (VS og EA)
● Pengene fra salget af drikke- og madvarer skal indsættes (VS og EA)
● Beslutte hvilken adresse som udgør foreningens officielle adresse (VS og EA)
● Oprette en foreløbig side på Facebook, indtil foreningen får en hjemmeside oppe at køre

(EA)
● Oprette et medlemssystem (VS) – DDU kan hjælpe til såfremt der er behov for
● Oprette en foreløbig mail hos gmail (AF)
● Finde ud af med betalingssystemet (EA)
● Spørge Julie Hejndorf, som hun kan designe foreningens nye hjemmeside (BM)
● Sørge for at ungdomsklubskontrakten underskrives og sendes til DDU (EA og AF)
● Finde et tegnnavn til Lady Like (BM) – Måske ved hjælp af en konkurrence
● Finde ud af om Lady Like skal søge penge i DDUs ungdomspulje (BM)
● Oprette doodleafstemning for at finde en dato for næste bestyrelsesmøde (VS)
● Finde en folkevalgt revisor (BM) – Pernille og Charlotte har begge meldt sig som

interesserede
● Oprette aktivitetsudvalg (BM)

7. Eventuelt.
SW synes at det er yderst vigtigt, at man skal være opmærksom på, hvilken klubkultur man gerne
vil skabe, hvorfor det er vigtigt at overveje om bestyrelsen skal gøre det hele.
Såfremt bestyrelsen ønsker at gøre det hele selv, så vil det komme en ”Bestyrelsen gør det hele”
kultur, som er vanskelig, og vil køre bestyrelsen ned på langt sigt.
Det er vigtigt, at man uddelegerer opgaver, så alle får ansvar og ejerfornemmelser af Lady Like.

8. Dato for næste bestyrelsesmøde
VS sørger for at finde en dato vha. doodle.

For referat – Søren Winkel d. 16. maj 2012




