
Referatet af bestyrelsesmødet den 19. november 

2020 

 

Dato: 19. november 2020 

Tid & sted: kl. 17 hos Esther 

Til stede: Alle 

Afbud fra:  Ingen 

  

●   Valg af tegnstyrer: CB 

●   Valg af referent: CB 

●   Godkendelse af det seneste referat – godkendt! 

 

 

1. Vejrudsigten 

Alle har det godt og de fleste har tid til at bruge på Ladylikes opgaver. 

 

2.  Økonomi 

2.1 Ny bank - undersøgt muligheder fra sidste BM? 

MCH har undersøgt sagen nærmere. Vi skifter til den danske bank, da det kun koster 1000 kr. 

for oprettelse og så 300 kr. i vedligeholdelse om året. Tegnbølgen og Absalon bruger også 

den danske bank. Man kan oprette to kontoer med to kreditkort gratis. Den 3. konto koster 6 

kr. 

 



2.2 Kontingent (DDL) – løst? 

Alt er løst - alle medlemmer har betalt. Vi får pengene ind i næste uge. 

  

2.2.1 Manglende betalte kontingent DDL 

Vi har et medlem, der ikke har betalt kontingent i et par år. 

Vi vil kontakte vedkommende og tjekke om hun ved at hun ikke har betalt kontingent. Hvis 

ja og hun stadig ikke betaler, så kommer hun på den sorteliste. 

 

3. Intern 

3.1 Hjemmeside – går det godt? 

LB afholder det første møde med Mette B den 25. november for at fremlægge vores ønsker. 

 

3.2 Logo 

Vi har fået hele 5 henvendelser fra Spanien. LB har bedt de andre ungdomsklubber om at 

dele vores opslag på facebook. Der er også 2 danskere som er usikre på om de vil deltage. 

Vi beslutter, at det er bestyrelsen som skal udvælge vinderen af logoet. 

Vi udvælger vinderen til vores næste bestyrelsesmøde. Deltagerne af forslagene med logo 

skal være anonym, når vi vælger det bedste logo for at være 100 % neutrale. 

  

3.3 Vedtægtsændringen 

Det er blevet ændret og medlemmerne har godkendt det, så teksten skal laves om i selve 

vedtægten. 

  



3.4 Instagram 

Vi bliver enige om at bruge instagram oftere. Vi vil lave en julekalender med et fakta om 

kvinder som vi putter i Instagram hver dag. Vi snakker også om at inddrage medlemmerne 

mere. Fx til den internationale kvindedag (8. marts). 

  

3.5 Nem tilmeld 

Vi skal underskrive på den nye kontrakt med nem tilmeld, men det er stadig Julie M. som 

skal underskrive den. Ida har kontaktet Julie og bedt hende om at ændre det. Når det er gjort, 

så skal vi resten i bestyrelsen underskrive kontrakten. 

Der er også ca. 4000 kr. fast i en nemtilmeld ”kontrakt” fra 2016 og 2017. Ida har kontaktet 

dem og spurgt om, hvorfor kontoerne er lukket og om det er muligt at få dem udbetalt. 

  

3.6. Jule-video 

Vi beslutter at lave videoen til vores næste bestyrelsesmøde. Vi skal huske at tage nissehuer 

med. 

  

4. Ekstern 

4.1. Introduktionsmøde til vores nye medlemssystem – hvordan gik det? 

Den nye forening hedder ForeningLet. Både DDL og brugerne vil få et stort udbytte af den 

nye medlemsportal. Man kan komme ind og se hvem der har betalt og ikke betalt. Man kan 

også derfra sende mail til vores medlemmer. 

MCH har underskrevet på tavshedspligten, så det er bedst at det fremover kun er hende, der 

har adgang til det nye system. Når vi andre i bestyrelsen har nogle spørgsmål om det, så må 

vi spørge MCH. 

4.2 DDL foreningsnetværk den 21. november 2020 



CB og LB deltager. 

  

4.3 CBG møde den 28. november 2020 

IE og MCH deltager. 

CB deltager til DDUs medlemsaften den samme dag. 

 

5. Arrangementer 

5.1. Julebanko – styr på det? 

MNC og Sarah skal lave en video om det. Vi skal finde ud af hvordan vi (Absalon og 

Ladylike) deles om udgifter til præmierne. Det bliver besluttet at IE også er med i 

arbejdsgruppen og man skal hurtigst som muligt få alt på plads. Vi er ret sene ud! 

  

5.2. Nanna foredrag – styr på det? 

Videoen er klar. Det må være max 20 deltagere. Vi mangler endnu at finde et lokale. IE 

tænker på at spørge DUF om at låne deres lokale som vil være gratis. Vi tænker at 

medlemmerne skal betale 30 kr. og ikke medlemmer skal betale 50 kr. til arrangementet. Plan 

B skal foregå online og der skal stadig betales, evt. med lotteri, så medlemmerne føler at de 

får noget ud af pengene. 

  

5.3. Breakout room noget nyt fra sidst 

Gavekortet gælder til april 2022, så vi kan nemt udsætte arrangementet. 

  

5.4. Coronasikre arrangementer! 

Vi skal tænke på forskellige arrangementer til næste bestyrelsesmøde. 



Vi skal udnytte chancen. Vi vil se om de kan dække vores julebankos udgifter. 

 

6.   Eventuelt 

6.1 Mails ordning til næste gang 

CB har stadig ansvaret for det, da det stadig ikke er lykkes hende at kunne logge ind på 

Ladylikes mail. 

  

6.2. Sløjfer 

Vi beslutter, at medlemmerne fremover skal have en eller anden form for sløjfe med til nogle 

store begivenheder. Vi laver selv vores egne sløjfer. Vi bestemmer selv om det skal være et 

armbånd, smykke osv. Det behøver ikke at være i lilla farve. MNC laver en video om det når 

der kommer en begivenhed som kræves en sløjfe. 

  

7. TO DO LIST gennemgås og fordeling af nye to do list 

Gennemført! 

  

8.  Næste bestyrelsesmøde 

Den 14. december 2020. 

 


