
Dagsorden til Ladylikes bestyrelsesmøde 

Afholdt torsdag d. 2 oktober 2018, kl. 18.20-19.20 på skype  

  

Fremmødte: JM, CS og MC  

Afbud fra:  IE, KK 

  

A.   Valg af tegnstyrer:  CS 

B.   Valg af referent: JM 

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde:  Ja  

D.  Opfølgning af to do-listen:  

  

1.Vejrudsigt 

Alle har det fint. Det bliver en hurtigt bestyrelsesmøde for at drøfte de ting der 

er vigtige.  

2. Økonomi 

2.1 CS skal have snakket med Britt 

Om system på EXCEL, hvor hele LadyLike’s regnskab er ikke blevet opdateret 

siden bestyrelse skift. Britt fik forklaret Caroline, hvordan systemet fungerede, 

nu forstår Caroline det meget bedre.  

  

3. Intern 

3.1 Forslag til nyt metode ifm. bestyrelsesarbejde 

- Et forslag om at vi fremadrettet bruger ca en halv time af vores tid til 

bestyrelsesmøder på at ordne praktiske ting, svare på mails, lave videoer - 

så man ikke skal gøre det derhjemme.  

-  

3.2 Whatsapp og bestyrelses facebook gruppe  

- Fremover skal vi bruge Whatsapp til akut beslutninger som er hastesag. Ellers 

brug Facebook gruppen generelt. 

 

 

3.4 Alexanders besked på fb, hvad siger DUF? 



Vi har ikke hørt fra DUF, så JM rykker dem igen.  

 

3.4 7500 kroner bevilget fra DDL, hva så? 

Vi har besluttet os for at bruge dem d. 17 november på et 

medlemsmøde/kombineret med en tur i Tivoli.  

 

3.5 Planlægning af bestyrelsesmøder 

Tidligere afholdte vi bestyrelsesmøder, hver første torsdag i måneden. Men KK 

har fået arbejde på Absalon, som har åbent hver torsdag - så det er ikke altid hun 

kan være med til bestyrelsesmøder. Så vi rykker det til første tirsdag i måneden i 

stedet for.  

 

3.6 Hvem skal afsted til ungdomsforenings seminar i Vejle d. 27 oktober i 

stedet for Karoline?  

MC tror godt hun kan tage med i stedet for KK, hun vil lige undersøge 

mængden af lektier før hun giver et endegyldigt ja.  

 

3.7 Årshjul  

CS har lavet årshjulene færdige og vil poste dem i Facebook gruppen og i 

fansiden og samtidigt sende dem til MC så hun kan bruge dem til fonde 

ansøgning.  

4. Ekstern 

3.1 DD3 Campus 

- CS og JM overvejede at deltage, men tager ikke afsted alligevel.  

 

5. Tidligere arrangementer  

5.1 Gung Ho løbet 

Et rigtigt godt arrangement, det så ud til at alle hyggede sig og 2 havde taget 

deres børn med, så det var en stor succes.  

6. Fremtidige arrangementer 

6.1 Medlemsmøde   

- IE + CS er ansvarlige og skal til at arrangere Tivoli og brunch d. 17 november.  

6.2 Pelle Hvenegaards foredrag 



- Alt er på plads! Vi skal muligvis hjælpe Camilla med lave sandwich inden 

foredraget. Kom gerne mellem 3-4 tiden, eller så snart det er muligt.  

6.3 Julefrokost 

- Vi har besluttet os for at holde det så stille og roligt som muligt, med juletapas, 

en bar, MySelfie og en masse god stemning.  

 

6.4 Julebanko samarbejde med kvindeforening og Absalon 

- Der afholdes møde med Kvindeforeningen og Absalon d. 9 oktober, både KK 

og JM deltager.  

 

6.7 Tegnsprog cafe med tolk studerende samarbejde med LL arrangement. 

- KK el IE kontakter dem og siger at vi alligevel ikke har ressourcer til dette.  

 

6.10 Mix volley stævne i Vejle d. 3 November 

- Det lykkedes os ikke at sende et hold afsted, så ingen af os skal spille mod CS 

alligevel.  

 

6.10 Joan Ørting Oplæg  

 Et medlem har skrevet til os og spurgte om der var en gruppe medlemmer der 

eventuelt kunne få et tilskud til arrangementet. Vi i bestyrelsen blev enige om at 

vi ikke kunne give et tilskud på 50%, efter vi havde fortalt dette, så trak 

medlemmet sig og ønskede ikke at gennemføre alligevel.  

6. Eventuelt 

6.1 Hvordan får vi fat i de yngre medlemmer, 

- Vi blev enige om at prøve at krydse fingre for at de yngre medlemmer har lyst 

til at blive medlemmer efter julefrokosten, ellers så skal der gøres en indsats 

derefter.  

6.1 Hvordan går det med ”forsoning-med-kvindeforening” arbejdsgruppe? 

MC prøver at kontakte dem igen og hører om der er kommet en opdatering 

siden sidst  

  

7. Næste bestyrelsesmøde 

1) Har KK fået kontakt til Michelle ang. logo?  

 
 


