
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  	  
Afholdt	  d.	  18	  August	  2017	  kl.17-‐21.00	  hos	  Absalon	  	  

Fremmødte:	  CD,	  KK,	  JMK,	  JM,	  BN	  	  

Afbud	  fra:	  CMD	  (Ferie)	  	  

1. Valg	  af	  tegnstyrer	  –	  JM	  	  

2. Valg	  af	  referent	  -‐	  JM	  

3. Godkendelse	  af	  dagsorden	  –	  ALLE	  	  

1.	  Vejrudsigt	  

1.1	  Hvordan	  går	  det	  med	  jer	  personligt?	  Alt	  godt	  her,	  alle	  har	  haft	  en	  god	  sommerferie.	  	  

2.	  Økonomi	  	  

2.1.	  Bibi?	  ☺	  	  

Har	  5k	  i	  overskud	  som	  kan	  bruges	  før	  december,	  fordi	  vi	  betalte	  i	  2016	  for	  et	  arrangement	  og	  
deltagernes	  betaling,	  der	  først	  i	  2017	  kom	  har	  givet	  overskud.	  Pengene	  kan	  også	  overføres	  til	  
næste	  år.	  Evt.	  bruge	  dem	  på	  ekstra	  ordinær	  generalforsamling.	  	  

3.	  Intern	  

3.2	  Personlig	  LadyLike	  mailadresse	  til	  korrespondance	  med	  arbejdsgrupper	  	  

Christine	  spørger	  Søren	  og	  hører	  om	  man	  kan	  få	  mails	  sendt	  til	  alle,	  så	  Christine	  ikke	  hele	  
tiden	  skal	  videre	  sende	  mails	  til	  os,	  hvis	  vi	  skal	  have	  en	  ekstra	  mailadresse	  hver.	  	  

3.3.	  Sløjfer	  (?)	  

Vi	  snakker	  om	  det	  nytter	  noget	  at	  forsætte	  med	  sløjfer.	  	  

3.4.	  Regler	  og	  retningslinjer	  til	  PR-‐området	  

Der	  fortælles	  om	  de	  nye	  regler,	  blandt	  andet	  at	  man	  skal	  lave	  videoer	  på	  1-‐3	  minutter.	  Også	  at	  
man	  skal	  informere	  medlemmerne	  før	  man	  poster	  et	  billede	  på	  de	  sociale	  medier	  af	  dem.	  	  

Lave	  en	  skabelon	  til	  de	  sociale	  medier	  til	  arbejdsgrupper	  og	  tovholdere.	  	  

3.5	  Er	  ansøgningen	  sendt	  til	  DDU/DDL	  ang.	  skifte?	  	  

Møde	  med	  DDL	  og	  DDU,	  skiftet	  er	  op	  til	  vores	  medlemmer.	  Kontingenterne	  skal	  ændres	  og	  
også	  vedtægterne.	  DDL	  vil	  gerne	  hjælpe	  med	  at	  læse	  og	  rette	  vores	  vedtægter.	  Spørge	  
DDU/DDL	  om	  hjælp	  til,	  hvordan	  vi	  holder	  en	  ekstra	  ordinær	  generalforsamling.	  Vi	  sender	  



først	  ansøgningen,	  når	  medlemmerne	  har	  godkendt.	  Fra	  Januar	  2018	  bliver	  kontingenterne	  
fastlagt.	  BN	  er	  ansvarlig.	  	  

4.6	  General	  forsamling	  hos	  Absalon?	  	  

Lokale	  er	  godkendt,	  vi	  skal	  bare	  finde	  en	  medarbejder.	  7	  oktober	  fra	  	  16-‐21	  holder	  vi	  ordinær	  
generalforsamling.	  Vi	  starter	  ved	  5	  tiden	  og	  slutter	  kl	  6.	  Ved	  7	  tiden	  spiser	  vi	  mad	  som	  er	  
bestilt	  udefra.	  CD	  snakker	  med	  Christina	  og	  sender	  en	  føler	  ud	  til	  de	  forskellige	  medarbejdere	  
og	  spørger	  om	  de	  gider	  at	  være	  ansvarlige/frivillige.	  KK	  sørger	  for	  at	  kontakte	  Atlas	  bar	  for	  
catering.	  	  Efter	  afsluttet	  general	  forsamling	  og	  hygge	  er	  der	  mulighed	  for	  pubcrawl.	  LadyLike	  
sørger	  for	  arrangere	  pubcrawl.	  JMK	  sørger	  for	  at	  kontakte	  en	  der	  kan	  guide	  os	  på	  turen	  ellers	  
så	  laver	  vi	  vores	  eget	  hjemmelavede	  pubcrawl.	  	  	  

4.Ekstern	  

Tegnbølgen:	  Hvordan	  står	  det	  lige	  nu	  til	  Miss	  og	  Macho?	  

CMD	  er	  her	  ikke,	  så	  vi	  går	  videre	  med	  det	  næste	  gang.	  	  

Kvindeforening:	  Hvem	  er	  ansvarlig	  for	  banko?	  Noget	  nyt	  siden	  sidst?	  	  

De	  ville	  tage	  det	  op	  til	  deres	  bestyrelsesmøde	  efter	  sommerferien,	  men	  da	  CD	  ikke	  har	  hørt	  
noget	  fra	  dem	  og	  ikke	  ved	  hvornår	  bestyrelsesmødet	  er,	  så	  sender	  hun	  en	  mail	  i	  næste	  uge	  og	  
hører	  dem	  ad.	  	  

Loppemarked?	  	  

CD	  skriver	  til	  Sarina	  og	  hører	  om	  hun	  forventer	  at	  det	  er	  LadyLike	  der	  arrangerer	  eller	  om	  
hun	  selv	  er	  frisk	  på	  at	  arrangere	  noget.	  	  

3.	  Evaluering	  af	  arrangementer	  

Ingen	  arrangementer	  indtil	  videre.	  	  

4.	  Kommende	  arrangementer	  

-‐	  Mystery	  Room	  (Cecilie	  og	  Stine)	  10.	  September	  –	  Alt	  er	  på	  plads,	  10	  tilmeldte.	  	  

-‐	  Pubcrawl	  	  
Marianne	  har	  sagt	  at	  hun	  har	  for	  travlt	  med	  Studenterforeningen,	  så	  hun	  ser	  gerne	  at	  en	  
anden	  overtager.	  Bestyrelsen	  er	  enige	  om	  at	  vi	  planlægger	  arrangement	  som	  en	  efterfest	  efter	  
vores	  ordinære	  general	  forsamling.	  	  	  

-‐	  Ole	  Faustrups	  fordrag	  om	  rejser	  	  –	  Samarbejde	  med	  Absalon	  d.	  11	  September	  

-‐	  Weekends	  arrangement	  (Camilla,	  Christina	  og	  Michala)?	  	  

-‐TETO	  foredrag	  –	  November.	  Muligvis	  fortsættelse	  af	  Malene	  Melanders	  foredrag	  fra	  sidst?	  



-‐Bagedyst	  	  
Camilla	  er	  muligvis	  interesseret	  i	  at	  hjælpe	  Stine.	  Evt	  at	  kombinere	  det	  med	  julehygge.	  Og	  
måske	  samarbejde	  med	  kvindeforeningen,	  måske	  de	  har	  lokale?	  	  

-‐	  Julefrokost	  9.	  December	  VI	  MANGLER	  LOKALE	  
Bestyrelsen	  holder	  et	  ordinært	  møde	  til	  planlægning	  af	  julefrokost	  	  	  

-‐	  Julehygge	  d.	  ??.??	  	  

-‐	  Ordinær	  generalforsamling	  7.	  Oktober	  

6.	  Arbejdsgrupper	  

6.2	  Segway:	  	  

• Mie	  og	  Jannie	  (først	  i	  2017)	  –	  (JM)	  

6.3	  Bagedyst:	  	  

• Stine	  (først	  i	  2017)	  (KK)	  

6.5	  TETOs	  foredrag	  	  

• Marie	  og	  Lotte	  (BN)	  

6.6	  Miss	  og	  Macho	  

• Camilla,	  Michala	  og	  Christina	  (CMD)	  

6.7	  Pubcrawl,	  (JMK)	  

6.7.	  Mystery	  Room,	  Cecilie	  Finne	  og	  Stine	  Kongsted	  (CD)	  

6.	  Eventuelt	  

7.	  Næste	  bestyrelsesmødedato	  	  

D.4.09.17	  hos	  Julie	  (adresse	  i	  gruppe)	  Bestyrelsesmøde	  og	  planlægning	  af	  generalforsamling	  	  

	  

	  


