
Dagsorden d. 2/5/2020 

  

Fremmødte: Julie, Michala, Caroline, Ida og Mai  

Afbud fra: 

  

A.   Valg af tegnstyrer:  - 

B.   Valg af referent: 

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde: 

D.  Opfølgning af to do-listen: 

  

1.Vejrudsigt 

 Alle har det godt, men alle nævner at det er mærkeligt og anderledes med corona.  

2. Økonomi 

 

2.1 Hvordan går det? 

Det går godt. Vores årsregnskab er næsten ved at blive godkendt.  

3. Intern 

3.1 DDL dagsorden til landsmøde –  

Vi blev enige om at gå ud fra at den nuværende bestyrelse stadigvæk sidder i 

bestyrelsen til august. Derfor har vi valgt at sende Ida og Julie afsted d. 28-30 

august. Vi har fået tilskud fra DDL - vi snakker også om at LadyLike skal dække hver 

deres transport.  

 

3.2 DDL vil gerne holde online møde d. 14 maj 

DDL har sendt en invitation ud til et online møde i forhold til en opdatering af hvad 

der sker hos DDL og for at høre os foreninger om hvordan det går hos os. Julie 

deltager i dette møde.  

3.3 Skal vi finde på at lave et online gefo? 

Dette diskuterede vi længe og blev enige om at det bedste for os og LadyLike vil nok 

være en fysisk generalforsamling. Vi håber på at kunne finde en dato på den anden 

side af sommerferien.  

 

 



4. Ekstern 

5. Arrangementer 

5.1 Hvordan kan vi omlægge vores arrangementer 

Vi snakker om hvordan vi kan lave nogle online arrangementer. Derfor bliver vi enige 

om at Julie skal kontakte Fredericia Døveforening for at høre dem om tips og tricks til 

deres Online Banko aften. Samtidigt skal Julie sætte sig ind i StreamYard, så vi kan 

gøre det via den platform. Ida og Michala kører Kahoot en anden aften. Banko bliver 

d. 23 maj kl 19.30-20.30 

og Kahoot d.  7 maj 19.30.  

 

5.2 Skal vi købe mere adgang til zoom 

Vi disskuterer om vi kommer til at afholde flere online arrangementer evt. via Zoom 

eller andet og om det er noget vi skal betale for. Dette kom vi ikke langt med, da vi 

har svært ved at forudse hvordan det hele kommer til at gå med corona.  

 

6. Næste bestyrelsesmøde:  Dato ikke fundet endnu  
 


