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Dagsorden	  –	  Bestyrelsesmøde	  med	  AU	  (18-‐19)	  d.	  19.	  maj	  kl.	  18-‐20.	  

Adresse:	  Sporemagervej	  14,	  2	  tv	  2400	  København	  NV	  

	  

Til	  stede:	  Christine	  Damgaard	  (CD),	  Britt	  Pedersen	  Nøhr	  (BPN),	  Nanna	  Venøbo	  (NV),	  Michala	  Christensen	  
(MC),	  Og	  Sarah	  Lind	  (SL).	  

AU:	  Lea	  og	  Julie	  

Fraværende:	  1	  (Camilla	  og	  Cecilie)	  

A.	  Valg	  af	  tegnstyrer	  

Nanna	  er	  valgt	  som	  tegnstyrer	  

B.	  Valg	  af	  referent	  	  

Nanna	  er	  valgt	  som	  referent	  

C.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Dagsordenen	  er	  godkendt	  

1. Evaluering	  af	  LadyLikes	  fødselsdagsfest	  d.	  12.	  maj	  2014	  

Festen	  var	  en	  succes,	  27	  damer	  kom	  til	  festen,	  succes	  pga.	  tolkestuderende	  og	  vil	  gerne	  bruge	  dem	  
igen	  til	  at	  stå	  for	  baren.	  Navn-‐underholdning	  skal	  gennemføres	  fra	  starten	  og	  på	  den	  måde	  kan	  
LadyLikes	  medlemmer	  og	  tolkestuderende	  præsentere	  sig	  selv	  og	  lære	  hinanden	  lidt	  at	  kende	  (også	  
festens	  gæster).	  Lave	  en	  regel	  til	  baren,	  hvor	  der	  KUN	  må	  være	  to	  på	  baren	  af	  gangen.	  
Tolkestuderende	  havde	  nævnt	  at	  de	  var	  usikre	  og	  kunne	  først	  åbne	  sig	  frem	  når	  de	  har	  drukket	  lidt,	  
men	  det	  bliver	  bedre	  fremover,	  når	  vi	  vil	  lære	  hinanden	  at	  kende.	  Vi	  skal	  finde	  en-‐to	  ansvarlige	  som	  
står	  for	  ansvar	  for	  drikkevarer	  efter	  festen	  (sidste	  del	  af	  festen	  skal	  vi	  aftale	  bedre	  fremover	  mht.	  
rydder	  op,	  planlægning	  og	  drikkevarer	  og	  gør	  det	  meget	  hurtigt	  og	  være	  bevidste	  om	  at	  ikke	  være	  
så	  fuld	  og	  rygepause	  osv.).	  Lukketid	  for	  baren	  skal	  holde	  fast	  med	  en	  halv	  time	  før.	  Ikke	  tydeligt	  nok	  
med	  regel	  mht.	  sløjfer	  og	  butterfly	  er	  en	  pligt	  –	  hver	  arrangement	  skal	  vi	  lave	  et	  direkte	  link	  til	  
hjemmesiden,	  hvor	  folk	  kan	  se	  og	  blive	  opdateres	  flere	  gange	  før	  festen.	  Overskud	  for	  170	  kr.	  for	  
drikkevarer	  uden	  pant	  –	  Britt	  sørger	  for	  ekstra	  penge	  når	  pant	  er	  beregnet.	  Pizzasnegler	  overskud	  –	  
kan	  halveres	  næste	  gang,	  kagekone	  var	  en	  bestilling	  og	  lidt	  overskud	  til	  sidst.	  Vi	  aftaler	  at	  holde	  fast	  
med	  indgang	  pris,	  drikkemenukort	  pris	  bevares	  (energidrik	  var	  billigt,	  men	  hvis	  det	  er	  redbull,	  er	  vi	  
nødt	  til	  at	  stige	  prisen	  lidt).	  Meget	  tilfreds	  for	  klippekort	  –	  skal	  bevares,	  når	  vi	  skal	  sælge	  
drikkevarer	  til	  vores	  arrangementer.	  Mobilpay	  (700	  kr.)	  alt	  i	  alt	  var	  festen	  en	  stor	  succes.	  	  Pynt	  –	  
ikke	  papir	  men	  plastic,	  så	  er	  det	  billigt	  på	  langt	  sigt.	  	  

2. The	  Color	  Run	  
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Alle	  får	  en	  hvid	  t-‐shirt,	  to	  armbånd	  og	  et	  svedpandebånd	  og	  måske	  flere	  ting	  fx	  farver.	  Opvarmning	  
for	  LadyLike	  deltagere	  først	  og	  vi	  alle	  mødes	  før	  løbet.	  Michala	  vil	  sørge	  for	  drikkevarer,	  kager	  osv.	  
ved	  slutmålet.	  Britt	  opdaterer	  hjemmesiden	  snart	  om	  flere	  oplysninger.	  Lave	  en	  video	  med	  
informationer	  til	  deltagere	  og	  mødes	  ca.	  en	  time	  før	  på	  stedet.	  Julie	  og	  Britt	  forbereder	  sig	  mere	  til	  
dette	  arrangement.	  	  Overskud	  ca.	  200	  (170)	  kr.	  fra	  2	  års	  fest	  bruges	  til	  kagen	  som	  serveres	  til	  os	  
efter	  løbet.	  	  	  

3. Sommerafslutning	  –	  planlægning	  

23.	  juni	  kl.	  17-‐19	  i	  Amager	  Strandpark	  og	  hygge	  med	  vikingspil,	  rundbold	  osv.	  Spisning	  i	  Allehånde	  
Cafe	  kl.	  19-‐21	  (måske).	  Bålet	  starter	  ved	  Amager	  Strandpark	  og	  LadyLike	  serverer	  en	  drink	  
(sodavand,	  cider	  eller	  øl)	  pr.	  medlem.	  Lea	  tager	  ansvar	  for	  spisning	  og	  bordbestilling	  i	  Allehånde	  
Cafe	  eller	  et	  andet	  sted.	  	  

4. TETO	  foredrag	  

Det	  foregår	  i	  september	  måned.	  Flere	  oplysninger	  kommer	  senere,	  da	  vi	  samarbejder	  med	  
kvindeforeningen.	  	  

5. Sommerfest	  –	  planlægning	  	  

Tema	  ”YY	  vs.	  YX”	  –	  forskellige	  underholdninger	  for	  kvinder	  og	  mænd,	  hvor	  vi	  konkurrer	  mod	  
hinanden.	  Måske	  samarbejde	  med	  tegnbuen.	  Leje	  lokalet	  i	  Brohusgade	  og	  spørge	  DDU	  om	  tilskud	  
til	  leje	  –	  ungdomspuljen.	  Søge	  og	  beskrive	  om	  arrangement	  SAU	  lavede	  som	  er	  aflyst	  mht.	  Miss	  vs.	  
Macho	  kan	  bruges	  til	  denne	  sommerfest	  (penge)	  –	  måske	  medlemsmøde	  for	  LadyLike	  samme	  dag.	  
Prøv	  at	  finde	  et	  helt	  nyt	  lokale	  i	  stedet	  for	  Brohusgade.	  Den	  13.	  september	  afholdes	  festen	  ved	  20-‐
tiden.	  Vi	  planlægger	  videre	  med	  det	  d.	  30.	  august.	  	  

6. Dato	  til	  medlemsmøde	  efterår	  2014	  

Den	  13.	  september	  afholdes	  medlemsmøde	  ved	  13-‐15	  tiden	  –	  stedet	  undersøger	  vi.	  Muligvis	  i	  
Rosenvænget	  Alle.	  	  

7. Arrangementer	  

Tøj/bytte	  i	  den	  første	  fredag	  i	  september.	  Pole	  dance	  i	  oktober.	  Julehygge	  den	  4.	  december	  om	  sent	  
eftermiddag/aften.	  	  

8. Julefrokost	  i	  Rosenvænget	  Alle	  og	  bruge	  deres	  menu?	  

Britt,	  Sarah	  og	  Michala	  kan	  ikke	  deltage	  til	  julefrokost,	  så	  vil	  vi	  bruge	  AU	  og	  et	  par	  frivillige.	  Vi	  vil	  
bruge	  stedet	  og	  deres	  mad	  igen	  i	  år.	  	  

9. Pigeweekend	  i	  2015	  

Foregår	  i	  Jylland/Fyn	  (hytte)	  i	  april	  og	  det	  skal	  være	  fra	  fredag	  til	  søndag.	  Søger	  om	  handicap-‐puljen	  
DDU	  (arbejdsgruppen	  –	  vi	  LadyLike	  spørger	  dem	  om	  de	  er	  interesserede).	  Vi	  vil	  undersøge	  om	  vi	  
kunne	  bruge	  døveforening-‐sted.	  	  
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10. Tilmelding	  –	  betaling	  

Direkte	  betaling	  når	  man	  tilmelder	  sig	  til	  et	  arrangement	  fx	  julefrokost.	  Britt	  undersøger	  det	  og	  om	  
det	  er	  gratis.	  	  

11. Kontingent-‐meddelelse	  	  

Britt	  sørger	  for	  det.	  Kontingent	  skal	  betales	  senest	  d.	  1.	  september	  og	  det	  er	  200	  kr.	  pr	  medlem.	  

12. Tavspligthed	  -‐	  underskift	  	  

Vi	  i	  bestyrelsen	  laver	  tavspligthed-‐underskift	  til	  vores	  næste	  bestyrelsesmøde	  fredag	  den	  13	  juni	  
2014.	  	  

13. Eventuelt	  	  

-‐	  2-‐3	  møder	  med	  AU	  om	  året	  

-‐	  LadyLike	  finder	  en	  løsning	  med	  højtaler	  til	  vores	  store	  arrangementer	  

-‐	  Tolkestuderende	  er	  interesseret	  i	  at	  blive	  medlem	  i	  LadyLike,	  men	  vil	  have	  et	  møde	  med	  
bestyrelsen	  og	  høre	  mere	  om	  LadyLike	  fx	  speed-‐dating.	  	  

	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  fredag	  den	  13.	  juni	  kl.	  15	  med	  spisning	  (grill)	  hos	  Nanna.	  	  

	  

	  


