
LadyLikes generalforsamling       d. 2 april 2016 

Referat 

A. Valg af dirigent 

- Coilin P. Boylan Jeritslev (godkendt) 

Collin forklarer hans rolle som dirigent i LadyLike, derefter fortæller han om regler og 

dagsorden. 

(Diskuterer om man kan se Collin - der er lidt mørkt i rummet.) 

Der er i alt 17 stemmer, dvs. der skal være mindst 9 stemmer, før et forslag kan blive 

vedtaget. 

 

B. Valg af referent 

- Caroline Seiler (godkendt med alle 17 stemmer) 

- Josefine Steenberg (godkendt med alle 17 stemmer) 

 

C. Valg af to stemmetællere 

- Andreas Kronlund 

- Nana Marie Søltoft   

 

D. Fremlæggelse af årsberetning 

Collin giver ord til bestyrelsen og Christine starter;  

 

- Udskiftet i bestyrelsen; førhen var Sarah næst forkvinde, men Sarah er forhindret 

til at fortsætte som næst forkvinde. Så Bianca som suppleant overtager Sarahs post. 

Derfor er Bianca nu næst forkvinde og Sarah er suppleant.   

- DDUs forenings seminar; foregik i slutning af november 2015, to fra bestyrelsen 

deltog. De havde en super god og lærerig weekend.  

- TETO; Vores sponsor TETO måtte desværre at ophøre et samarbejde med 

LadyLike på grund af nye regler fra DNTM. Det medførte at vi ikke måtte bruge 

TETO til og med december 2015. Men nu må LadyLike og medlemmerne godt bruge 

dem igen. 



 

Cecilie tager ordet. 

 

- Samarbejde med Absalon; LadyLike var i gang med at lave en aftale sammen 

med absalon om at LadyLike skal høre under Absalon. Men det er nu lagt på hylden 

fordi til DDUs forenings seminar i november 2015, har DDU bedt os om at vente på 

grund af DDU vil komme i gang med at ændre deres kontingentsystem for at få flere 

medlemmer ind.  

- Dispensationen; En person, som er over 40 år, er stadig medlem af LadyLike, 

selvom aldersgrænsen er fra 18 til og med 40 år. Hun har selv søgt om 

dispensationen og fået det. Dispensationen gælder kun for hende.  

- 56 medlemmer; LadyLike har 56 medlemmer pr. 31 december 2015.  

 

Spørgsmål:  

Tina: har Sarah og Bianca byttet plads eller hvordan? 

Svar:  Ja og Bianca er nu næst forkvinde. 

Michala: Ifm. dispensationen, hvordan fungerer det præcis, skal hun søge om det 

hvert år eller gælder dispensationen fremover? 

Svar: Personen får dispensation fremover. (Alle kan faktisk søge om dispensation) 

Britt kommenterer: Lige nu er aldersgrænse for LadyLike fra 18 til og med 40 år, men 

hun tror, at om 5 år bliver aldersgrænsen rykket til og med 45 år. 

 

Kristine: 56 medlemmer er et flot antal, men bemærker at ingen af medlemmerne er 

fra 18 til 20. Hun mener at flere unge i den aldersgruppe skal i LadyLike. 

Cecilie kommenterer: Vi skal senere snakke om tegnsprogsfestival under eventuelt, i 

den forbindelse vil vi tage det op om hvordan vi kan få nye medlemmer fra den 

aldersgruppe ind LadyLike.  

Tina: Af nysgerrighed spørger hun om bestyrelsen har det okay med at kun 17 ud af 

56 medlemmer kommer til generalforsamling i dag.  

Britt svarer: Ikke Rigtigt. Derfor havde vi serveret Morgenmaden i dag inden 

generalforsamling, (hvilket vi ikke plejer) for vi vil lokke flere af vores medlemmer til 

at komme i dag. 



 

Nana: Forstår ikke punktet omkring samarbejde med TETO og TETO som sponsor? 

Chrstine kommenterer: Samarbejdet mellem TETO og LadyLike ophæves, fordi 

DNTM siger, at denne type samarbejdsform ikke er tilladt. Men LadyLike har stadig 

noget penge fra TETO til gode, som er sponseret sidste år. De er ikke blevet 

anvendt endnu. Derfor har LadyLike stadig et arrangement som skal gennemføres i 

samarbejdet med TETO i året. Arrangementet er et foredrag. Men det bliver nok vist 

sidst gang. 

Britt kommenterer: Ift. medlemmers antal har vi ikke undersøgt nøjagtigt, men sidste 

gang vi tjekkede, lå medlemstallet på 56. 7 ud af 56 medlemmerne har meldt ud, og 

samtidig har fået 9 nye medlemmer ind.  

Nana: Hvad er årsagen til de 7 har meldt sig ud? 

Britt: Årsag som blandt andet graviditeter, babyer og nogle bor i udlandet og derfor 

ser ingen grund til at være medlem længere. 

Gopika: Ift. samarbejde med absalon, hvad er konsekvenserne for at ikke høre under 

Absalon men under DDU? Når flere af medlemmerne ikke er medlem af Absalon og 

DDU? Hvordan kan LadyLike få støtte/tilskud fra DDU, når der kun er få antal 

medlemmer som er under 30 år? 

Britt: Svarer til Gopikas spørgsmål. Fordelen ved samarbejde med Absalon er 

udlejning af lokaler er gratis. LadyLike forstår DDU godt og derfor støtter DDU, i at 

have flere medlemmer hos DDU. Hvis LadyLike hører under Absalon, hører 

LadyLikes medlemmer automatisk under DDL og på den måde får DDL flere nye 

unge medlemmer frem for DDU. DDU kom med en ide om deres ny 

kontingentsystemet som LadyLike godt synes om. Derfor er ideen om samarbejde 

med absalon lagt på hylden. 

Coilin opsamler: Konsekvensen er, at når man fylder 30 år, skifter man over til DDL 

fra DDU. 

 

 

 

 

 



 

Arrangementer 2015: 

Bianca tager ordet 

 

- Medlemsmøde (17 personer deltog) 

- Bowling og spisning (Arrangementet blev aflyst for der skete noget. Men de har 

lært lektien og gør det bedre næste gang) 

- DDOWOOD Oscar Party; (Britt har lavet en lille fejl - DDUWOOD*). Festen blev til 

en succes! Der blev ikke talt på hvor mange der deltog, da det var åben for alle 

udenfor LadyLike, (Der blev gættet at omkring 60 personer deltog.) 

- Gefo; Generalforsamling gik godt, derefter var der blevet taget et fælles billede. 

Bagefter var der også en hyggeaften med medbragt mad. 25 personer deltog. 

- The Color Run; Det blev desværre aflyst på trods af at det var en kæmpe succes 

2014, men fik ingen tilmelding i 2015. 

- Fødselsdagshygge; Der dukkede 7 personer op til fødselsdagshygge, hvor vi 

lavede en konkurrence om at lave den flotteste lagkage. 

- Sankt Hans aften; En god aften som foregik på Frederiksberg Have, 15 personer 

deltog 

- Sommertræf; I samarbejde med Gentlemen's Finest, men blev aflyst og udsat til 

2017 pga. dårlig valg af dato. 

- 2 x Spilleaften; Foregik på Absalon i september med 6 deltagere og i oktober med 

9 deltagere. 

- Støt Brysterne løb; 2 personer deltog, men kun den ene gennemførte løbet. 

- Medlemsdag; 24 deltagere, En af LadyLikes medlemmer Stine bagte en lækker 

halloween kage og der var udskæring af græskar. 

- Banko; 19 personer fra LadyLike deltog til banko i samarbejde med 

Kvindeforeningen. Vil gerne arrangere en lignende aktivitet igen.  

- Julefrokost; 23 personer deltog og foregik i absalon, i stedet for festsalen som var 

planlagt i første omgang.  



- Julehygge; Der kom 11 deltagere. Et hyggelig stund, men skal overveje at droppe 

risengrød fremover.  

(En af medlemmerne i salen protesterer - vedkommende vil have at risengrød 

fortsætter) 

 

- Spørgsmål 

Gopika: Roser at mange arrangementer er blevet gennemført, men undrer sig over 

at der ikke har været nogen foredrag har været i 2015? 

Britt: Der skulle arrangeres et foredrag med tilskud fra TETO, men arrangementet 

bliver udsat til oktober i 2016. 

 

E. Fremlæggelse af foreningens regnskab 

Britt: I 2015 tjente LadyLike ca. 54.000 og brugte ca. 41.000 kr., LadyLikes resultat 

for året er ca. 13.000 kr. dvs. stor overskud ift. 2015. Selvom der er faktisk mere 

udgifter i 2015 end 2014, så er der også mere indtægter i 2015 end 2014 bl.a. via. 

LadyLike arrangementer. Samt også sponsoreret på 7500 kr. til et foredrag eller 

andet til forbedring af bestyrelsen, men dog er penge ikke blevet brugt endnu. Derfor 

har LadyLike stor overskud i 2015.  

Budget for 2016: Slutning af 2016 ser bestyrelsen helst, at der er 178 kr. tilbage på 

kontoen. Derfor skal der bruges 18.000 kr. i 2016 til diverse arrangementer. 

 

Spørgsmål: 

Nana: Har I brugt penge på jer selv til bestyrelsens møder? 

Britt: Nej, til bestyrelsesmøderne har bestyrelsesmedlemmerne selv betalt for deres 

mad og drikke. Dog overvejer bestyrelsen at sætte 1.000 kr. på budgettet til de 6 

bestyrelsesmøder i 2016. 

Nana: Jeg er imod, at der kun er 200 kr. til pr. møde og argumenter at 

bestyrelsesarbejde er frivillig og derfor skal bestyrelsesmedlemmerne få mad og 

drink som belønning. Nana foreslår, at der skal stå 3.000 kr. på budgettet for 2016.  

Kristine: Fortæller at efter bestyrelsesmøder i Globen Sport Ungdom giver Globen 

aftensmad i bl.a. Flammen til bestyrelsen som belønning. Det kan ikke være rigtigt, 

at Globen Sport har bedre vilkår end LadyLike. 



Gopika: Anbefaler at oprette to pengekasser, den ene er fra medlemmernes 

kontingent og anden kasse er penge til bestyrelsesmøder dvs. et bestemt procent 

beløb trækkes fra den 1. kasse til den 2. kasse til bestyrelsen.  

Britt: Vi vil skrive det ned. Enig i at bestyrelsen skal belønnes. Der var en lille 

periode, hvor de var i økonomisk krise, men de har en god økonomi her for tiden. 

Michala: Foreslår at arrangere en indsamlingsfest, på den måde kan de få penge ind 

i kassen. 

Cecilie: Uenig med Michalas ide. Hun mener, at udgifterne er vigtige, indtjening er 

mindre vigtig, så længe der ikke er underskud hvilket der ikke er lige nu. 

Tina kommentarer. LadyLike havde engang arrangeret en loppemarkedsdag. Det var 

fedt og de tjente penge ind til LadyLike. Men det var en lille gruppe, så de fik ikke 

tjent så meget ind til kassen. Foreslår derfor at de skal arrangere en tur til en større 

loppemarked ude i København i stedet.  

 

F. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag 

1. Bestyrelsen foreslår ved § 6.2. kontingent: 

Nuværende: Kontingent betales den 1. september. 

Ændringsforslag: Kontingent betales den 1. januar.  

 

Britt: Jeg vil forklare to tinge om hvorfor vi vil ændre det. 

For det første, ifm. økonomien. Det er svært at holde styr på økonomi, når I betaler 

kontingentet i september. For så er LadyLike pludselig rig i september. Hun mener 

der vil være bedre styr på økonomien hvis kontingentet opkræves i januar ifølge 

regnskabsåret.  

For det andet, LadyLike vil gerne følge DDU og DDLs kontingent tidspunkt, nemlig i 

januar.  

Kristine: Foreslår, at LadyLike opkræver 250 kr. i september 2016 og så skal 

LadyLike ikke opkræve igen i januar. De ekstra 50 kr. dækker de næste 4 måneder 

fra september til det nye år.  

Collin opsamler: Kristine foreslår at, man betaler 250 kr. til september 2016, hvor de 

50 kr. dækker de 4 måneder. Derefter bliver kontingentet igen på 200 kr. som 

opkræves den 1. januar i stedet for den 1. september 

Tina: Dette forslag duer ikke. For man kan ikke betale kontingent for 2016 i 2015. 



Det bliver for rodet ift. økonomien. Hun kommer med et nyt forslag: LadyLike skal 

opkræve 50 kr. af medlemmerne d. 1 september som dækker fra september til og 

med december, og igen d. 1 januar skal LadyLike igen opkræve 200 kr. for hele 

2016. 

Cecilie: Imod forslaget om at de skal opkræve to gange på kort tid. Hun kommer 

med et nyt forslag: Arrangementerne fra september til og med december 2016 kan 

medlemmerne måske betale mere end normalt, hvis LadyLike ikke har penge nok. 

Derimod vil LadyLike ikke behøve at opkræve de sidste 50 kr. til kontingentet.   

 

Collin: Vedtægtsændringen forslaget 6.2. kontingent: skal stemmes nu. 

17 stemmer ja til vedtægtsændringen forslaget. Forslaget er vedtaget. 

(Diskutere videre om kontingentet)  

Gopika: Er imod det første forslag og argumenterer at man ikke ved hvor mange der 

vil deltage til de kommende arrangementer i september til december 2016 og derfor 

ved LadyLike ikke hvor mange penge de kommer til at få ind i pengekassen. 

Britt kommenterer: Hvis en begivenhed bliver aflyst, så bliver der ikke brugt nogen 

penge alligevel. Ingen penge bliver spildt og så er der mere penge til en anden 

arrangement.  

Nana: Synes at det er lidt besværligt ift. betaling i september og mener, at 

bestyrelsen skal bestemme i den kommende periode og se om der er behov for at 

opkræve de 75 kr. til de 4 sidste måneder.  

Tina: Hun anbefaler at LadyLike skal opkræve 50 kr. i september, for de kan 

samtidig støtte LadyLike. Hun mener at medlemmerne sagtens kan undvære de 50 

kr., som man normalt bruger på en frokost sandwich. 

(Der bliver spurgt om referater må komme med en kommentar og der bliver nikket ja 

i rummet) 

Caroline kommenterer: Josefine og jeg har lige snakket om, at hvis I har tænkt jer at 

trække nye unge medlemmer ind, så skal I ikke tro at vi unge studerende har råd til 

at melde os ind hvis I vil have os til at betale 50 kr. i september.  

Michala: Er imod i Carolines påstand og argumentere med at det kun koster 20 kr. 

pr. måned. Billigt! Hun er selv studerende og betaler 200 kr. til LadyLike om året.  

Hun tror også, at medlemmerne som ikke er med i dag, ikke vil forstå hvorfor 

arrangementer i de 4 sidste måneder skal være dyrere, derfor er det nemmest hvis 



LadyLike opkræver 50 kr. d. 1 september. 

Collin: Diskussionen om forslag ift. kontingentet fra september til og med december 

slutter og nu skal der stemmes hvad LadyLike skal gøre. 

1. forslag: Dyrere arrangementer fra september-december (KUN hvis der er 

økonomisk behov) 

2. forslag: opkræve 50 kr. d. 1. september for september-december og opkræve 

igen 200 kr. fra jan for hele 2016. 

 

Første forslag fik 13 stemmer, dvs. forslaget er VEDTAGET 

 

Opsamling: Fremover skal man betale kontingent fra januar for det nye år og hvis 

der er behov, så bliver arrangementerne mellem september og januar i 2016 dyrere 

end normalt. 

(PAUSE) 

Collin: Inden vi går videre til næste punkt, skal vi lige finde ud af hvor mange 

stemmer er til stede nu. 

Der er talt, og der er 17 stemmer nu, dvs. skal have mindst 9 stemmer, før det kan 

godkendes. 

2. Bestyrelsen foreslår ved § 14.3. Ikrafttræden: 

Nuværende: Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 25. april 2015  i 

København. 

Ændringsforslag: Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 02. April 

2016 i København. 

Forslaget er vedtaget! 

 

G. Behandling af indkomne forslag 

(Ingen indkomne forslag - så springer over dette punkt) 

 

H. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 

1. Bestyrelsen foreslår, at vi beholder det samme kontingent på 200 kr.  

Britt: Forklarer hvorfor beholde kontingent på 200 kr., da det er et fint beløb og 



pengene kan dække udgifterne. 

Michala: Vil I unge betale 200 kr.? (Spørger Michala og kigger på Josefine og 

Caroline og fortsætter...) Hvad med 150 kr.? Så vil I så mere? 

(Der bliver nikket og sagt ja af Caroline og Josefine) 

Michala: Hvorfor er I unge så ikke blevet medlem endnu? 

Tina: En skal være den første, så bliver en af jer medlem. Så kommer resten. 

Collin: Stemme om kontingent skal beholdes 

Der er talt; VEDTAGET med 17 stemmer. 

 

I. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse 

Bestyrelsen består af: 

- En forkvinde for et årsperiode 

- To bestyrelsesmedlem for en toårsperiode (valg i ulige år) 

- En bestyrelsesmedlem for en etårsperiode (valg i lige år) 

- En kasserer for en toårsperiode (valg i lige år) 

- En suppleant for et årsperiode 

Collin bemærker: Et bestyrelsesmedlem trækker fra toårsperiode posten, selvom 

hendes post stopper først om et år, derfor skal der findes en ny som dækker hendes 

post.  

 

(Der er nu 18 stemmer (En yderligere medlem er lige kommet)) 

Collin fortsætter: Der skal dækkes 5 poster. 

 

- En forkvinde for et årsperiode 

Christine vil kun stille op som forkvinde, hvis ingen andre vil.  

(Der bliver peget af hinanden i rummet - men ingen vil stille op) 

Ingen stiller op, og Christine stiller dermed igen op. Hun bliver genvalgt som 

forkvinde. 

 

- To bestyrelsesmedlem for en toårsperiode (valg i ulige år) 

Cecilie kan ikke vælges 



Camilla kan ikke vælges (men der skal findes en som kan overtage Camilla’s post. I 

det hun ikke ønsker at fortsætte.) 

 

Nana: Siger at suppleanter burde overtage Camilla’s post. Dvs. Sarah som er 

suppleant skal overtage Camilla plads. 

Britt: Camilla stopper i dag og derfor skal vi finde en suppleant i dag 

Nana: I princip skal suppleanter overtage en bestyrelsespost og her er det Camillas 

post, som trækker ud fra bestyrelsen.  

En person: Men det er svært, når det er i dag Camilla trækker fra og Sarah som 

suppleant også trækker fra. Men i dag skal der findes en ny bestyrelsesmedlem som 

kan overtage Camillas plads og en suppleant. 

 

Collin: Der skal vælges en ny bestyrelsesmedlem. 

(Vises en video af Camilla som forklarer hvorfor hun ønsker at stoppe før tid. Hun 

fortæller om hendes situation som nybagt mor og derfor ikke rigtig kan bidrage til 

bestyrelsens arbejde)  

- En bestyrelsesmedlem for en etårsperiode (valg i lige år) 

Nanna Jessen og Charlotte Davidsen vil stille op. 

Charlotte: Stiller op til toårsperiode, men er fleksibel. Hvis Nanna vil stille op til 

toårsperiode, så vil Charlotte stille op til etårsperiode.  

(Diskuterer om hvilken af de to poster Nanna vil stille op, og mene at Nanna også er 

ligeglad. Da man ikke har kunnet fået fat i hende.) 

 

(Der bliver snakket om at man ikke ved, hvem der er i bestyrelsen) 

Cecilie: Præsenterer bestyrelsen; forkvinde er Christine. Bestyrelsesmedlemmer er 

Cecilie, Camilla (som nu trækker fra) og Bianca. Kasserer er Britt. Cecilie siger så, at 

en skal overtage Camillas post og en skal overtage Biancas post, da hendes post er 

“udløbet”. 

(Efter kort snak i rummet er der valgt, hvem der skal ind i bestyrelsen) 

Nanna og Charlotte er valgt ind bestyrelsen.  

Britt; giver en ide: Bestyrelsen vil aftale, hvem af dem får posterne.  

 



Tid til afstemning: Enig med Britts forslag: 18 stemmer og dermed er forslaget 

vedtaget! 

 

Nana: Er interesseret i at vide hvem Charlotte er og hvorfor Charlotte har valgt at 

stille op, og også Nanna.  

 

Charlotte fortæller hvorfor:  

28 år, bor i Gentofte, har været revisor i LadyLike siden start og holdt øje med 

økonomi med Britt. Charlotte føler, at det er på tiden, at have en indflydelse ind i 

Bestyrelsen og synliggøre LadyLike i sociale medier og samarbejde med andre 

klubber i DK. 

 

Spørgsmål: 

Michala: Fortsætter du så som revisor når du nu er ind i bestyrelsen? 

Svar: Det skal tages op senere 

 

Nana: Roser om ideen med samarbejde med andre klubber i Jylland. Men har du en 

ide nu, hvad du vil arrangere eller som du vil arrangere et arrangement som har 

været arrangeret før. Hvad er din bestyrelse stil? 

Charlotte: Svarer at hun vil arrangere flere spilleaftener, og julefrokost skal helt klart 

arrangeres igen. Tage mere hensyn til jyderne, dvs. weekend arrangementer. Og 

resten tages op med bestyrelsen. 

 

(Ser Nannas valgtale video nu.) 

 

Coilin: Nanna og Charlotte er nu valgt ind til bestyrelsen. Tillykke til dem! Videre til 

kasserer, nogen der vil stille op? Eller genvælge Britt? 

(Alle i rummet genvælger Britt.) 

Britt: I har valgt mig, fordi I elsker mig! 

 

- En suppleant for et årsperiode 



Coilin: Tid til at finde en suppleant 

Mie stiller op 

Britt: Kommentere og siger at man ser helst en ældre stille op. Da der kun er unge i 

bestyrelsen.  

(Ingen andre stiller op) 

Mie er nu valgt som suppleant. 

Mie: Vil gerne udfordre sig selv, og bidrage med noget til LadyLike. 

 

J. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Collin: Nogen som vil stille op til revisor? 

(Ingen vil stille op) 

Charlotte: Fortæller hvordan og hvad revisor går ud på. Hun har været revisor fra 

LadyLikes start til nu. Revisor er simpelt, det går ud på at se om alt er i orden ift. 

økonomi og ændre eventuelle fejl. Det er meget simpelt. Man skal kunne regne for at 

være revisor.  

Britt: Tilføjer, at Britt er en meget orden og velforberedt, så faktisk har revisor ikke 

meget at tænke på, men bare tjekke om alt er i orden. LadyLike er lille forening, så 

det vigtigste er, at tjekke kvitteringerne om alt passer og at ingen fra bestyrelsen 

køber andet som musikanlæg f.eks. 

 

Gopika og Line stiller op (Der diskuteres i rummet) 

Coilin: Der er blevet valgt at, Line er revisor og Gopika er revisorsuppleant og valget 

er vedtaget! 

 

(PAUSE)  

 

K. Eventuelt  

Julie: Næste lørdag er der 1866 generalforsamling, alle er velkomne. Det handler om 

vores fremtiden. Desuden er der fest om aftenen. Kom nu, alle skal med. 

Generalforsamling starter kl. 13.00. 

 



Line: Der skal laves en ny regel, at man ikke må skrive på Facebook begivenhed, at 

man er syg eller er forhindret. Hvis en ikke kommer, så vil en anden ikke osv. 

 

Andreas: Skulle hilse fra DDU, og tillykke til den nye bestyrelsesgruppe. DDU ser 

frem til at samarbejde. Der skal tages et billede af jer alle, og sættes ind på DDU 

facebookside. 

Nana: God generalforsamling, måske lidt uformelt. Men god ide med at lave en 

vision og mere tydeligt næste gang.  

Kristine: Kommentar til Nana: Nana har været med i DDU og organisationer. (griner). 

Så synes ikke, der skal kræves meget af det nuttet lille LadyLike klub. Fokusér heller 

på det vigtigste end at fokusere på GEFO. 

Nana: Nej, mere det hvad bestyrelsen tænker og ser den nye år og de kommende 

arrangementer skal være på GEFO. Det er bare det.  

Kristine: Vista er til salg, så tænker på at lave en debataften om Vista. LadyLike 

kunne jo overtage sommerhuset eller have en indflydelse på, hvad der skal ske med 

sommerhuset. Jeg ved ikke om I er ligeglade eller om det bare er mig. Det 

mærkelige er, at kvindeforeningen aldrig har inddraget os i bestyrelsen, selvom de vil 

have os ind. Men vi kan prøve nu! 

Britt: Kommentere til Kristine, der er et aldersgruppe hul mellem LadyLike og 

Kvindeforeningen. Så det gør det svært at slå sammen med dem. Vi er to grupper, 

de gamle og de unge, men nu prøver vi at samarbejde med kvindeforeningen. Britt 

nævner, at kvindeforeningen ikke er sure/skuffet på LadyLike, men på dem i 

40’erne/50’erne.  

Cecilie: Snakkede med en dame fra kvindeforeningen i går i Absalon til Quiz-aften. 

Hun brokkede sig over, at de intet kontakt havde fået fra LadyLike og at de har 

forsøgt at kontakte LadyLike. Cecilie svarede tilbage, om de virkelig har fået kontakt 

til LadyLike.  

Michala: Hvad mener Kristine med samarbejde, skal vi tage al ansvar eller hvordan? 

(red. Ift. Vista sommerhus.) 

Kristine: Det med økonomi, vi skal ikke købe sommerhuset! Men vi kunne være med 

til renovere, hjælpe med at male osv. og gøre sommerhuset mere moderne. Så folk 

vil leje huset, og så kan man få tjent penge til at beholde sommerhuset og ikke 



behøvet at sælge sommerhuset. Kvindeforeningen kunne bruge LadyLikes hjælp til 

det. Hvad med at lave en debataften med kvindeforeningen og så se hvad vi kan 

gøre? 

Line: Forleden var der banko og bestyrelsen af kvindeforeningen skældte 

medlemmerne ud for de sad for sig selv. Så unge også sad for sig selv. Bestyrelsen 

sagde, at det ikke ville ske igen. Desuden er det for sent at trække til-salg fra, så vi 

kan intet gøre. 

Michala: Hvad har Vista noget med LadyLike at gøre? Hvorfor skal vi pludselig tage 

ansvar? 

Kristine: Kvindeforeningen ejer Vista sommerhuset, og LadyLike vil en dag overtage 

kvindeforeningen og derfor er sommerhuset vores en dag, hvis sommerhuset ikke 

var til salg. 

Gopika: Roser bestyrelsen for en fantastisk indsats i dag. 

 

----- Fortsætter med eventuel -------  

 

- Spørgeskema 

Bianca: I den seneste halve år er der intet sket, hvad sker der? Pga. hvad? Derfor vil 

vi lave spørgeskemaet. Hvorfor har medlemmer tilmeldt til mange arrangementer, 

men dukker ikke op. 

Michala: For halvt år siden var jeg jo i Gallaudet, derfor havde jeg ikke haft mulighed 

for at dukke op. Men foreslår, at man skal lave nye arrangementer, så vil folk 

komme. Helst ikke som banko osv. 

Britt: Kommentar til Michala; GEFO, julefrokost, medlemsmøder er noget som 

bestyrelsen arrangerer. Resten er det op til jer medlemmer, som vil arrangere noget.  

Kristine: Spoler tilbage til om arrangement i 2015 side på PP. Man kan se at der kun 

2 aflyste arrangementer. Men resten er jo få deltager. Medlemmer skal ikke give 

skyld til bestyrelsen, da det er medlemmer selv, der skal arrangere og kommer vi 

(medlemmer) med realisere ideer?  

Line: Hvis skal arrangere ny arrangementer, så skal hjemmesiden også være klar til 

tilmelding. For ellers glemmer man at tilmelde. 



Tina: Måske er jeg en lyseslukker, men til de faste og løse arrangementer er det, de 

samme personer som dukker op. Dem som ikke kommer, spørg dem hvorfor de ikke 

kommer. Udnyt, at man har dem.  

Nana: Nu her i dag i samfundet, dukker mange ikke op. F.eks til DDU GEFO 

dukkede der kun 22 op og de har 300 medlemmer. Men LL’s GEFO, pænt antal som 

er dukket op. (17-18 ud af 58 medlemmer). Nana mener, at man skal fokusere på 

dem der kommer, frem for dem der ikke kommer. 

Cecilie: Svar til Nana, det er mere medlemmers arrangementer som er fiasko, 

selvom I til medlemsdag har stemt på de ting. Hvorfor lykkedes det så ikke?  

Gopika: God ide at gøre tilmelding bindende, så man er tvunget til at komme når 

man eventuelt har betalt. Eller gøre at der er bestemt antal der må komme til en 

arrangement, så folk må være hurtige til at tilmelde. 

Michala: For det første, er det typisk døve, at hvis ens venner er med, er man selv 

med. Er ens venner ikke med, vil man ikke med.  

For det andet, vil I betale 500 kr. for at komme med til en super fedt arrangement? 

(Der var dels meninger i rummet - nogen sagde ja og andre rystede på hovedet) 

Emilie: Jeg er nysgerrig, hvem er AU nu? Ift. hvis man har en ide, hvem skal man 

kontakte? 

Cecilie: Svar til Emilie; til medlemsdag forleden, har ingen valgt at blive til AU. Derfor 

bruger bestyrelsen de arbejdsgrupper. 

Nana: Måske kunne man arrangere arrangementer 1 år frem, så man kan reservere 

datoerne.  

Bestyrelsen: Det har de gjort 

Nana: Ups 

 

- Arbejdsgruppe til 5 års jubilæum 

Christine: Snakker om at arrangere en pigeweekend ift. Jubilæum, hvis I er 

interesseret i at være med i arbejdsgruppen kan I skrive til LadyLikes mail. 

- Tegnsprogs Festival: 

Cecilie: Lige snakket med nogen om festivalen. LadyLike har brug for nogle frivillige 



fra LadyLike som kan passe LadyLikes bod i festivalen. Kontakt bestyrelsen hvis der 

er interesse. 

- Julefrokost 

Britt: Færre og færre deltager til julefrokost. Derfor har bestyrelsen snakket om, at 

slå sammen med andre klubber og holde julefrokost. (D. 3 december). Men 

bestyrelsen kan ikke samarbejde uden medlemmers mening. Måske kunne holde 

fælles julefrokost hvert andet år og så hvert andet år hver for sig. (Mange 

medlemmer ser ud til at være ind for ideen!) 

Coilin: Videre til det sidste punkt! 

 

Britt tager ordet: 

Britt: Nemlig - Årets frivillig! Personen er aktiv inden for LadyLike og er med til at 

arrangere for LadyLike. Hun siger altid ja til at hjælpe og så deltager og man ser ofte 

hende til de forskellige arrangementer!  

(Billedet af Årets frivillig kommer frem og det er Rania! Der bliver “klappet”, og Rania 

går op og tager imod en gave) 

 

Coilin: Nu er det tid til at afslutte og giver ord til LL’s forkvinde. 

Christine: Tak til medlemmer, at I kom i dag til GEFO. Det er dejligt vejr og I har 

diskuteret. Christine siger tak til dirigent Coilin for hjælpen!  

(Forærer Coilin øl + Lindt chokolade) 

Tak til referater, som har knoklet meget. (Forærer økologisk chokolade)  

Tak til tællerne (Forærer Toffee) 

Til sidst, tak til Bianca for de sidste to år og din indsats i bestyrelsen! (Forærer et 

gavekort til magasin! Bianca nejer pænt!) 

 

Generalforsamlingen er ophævet! 


