
Referat af LadyLikes bestyrelsesmøde 
Afholdt torsdag d. 21. juni kl. 17.30-20.00 på Absalon 

  

Fremmødte: Julie Morville (JM), Michala Nørgård Christensen (MNC), Caroline Seiler (CS), Ida 

Eisensøe (IE) og Karoline Kjærskov (KK) 

Afbud fra: Julie Meyer Kirkegaard (JMK) 

  

A.    Valg af tegnstyrer: KK 

B.    Valg af referent: KK 

C.     Godkendelse af referat fra sidste møde: Ja 

D.    Opfølgning af to do-listen: 

-       Vi mangler at få set på lokalet på Sadelmagervej til en eventuel julefrokost i år. Viceværten 

er på ferie og man kan derfor først få udleveret nøgle til lån efter hans ferie. 

-       MNC foreslår at vi dropper at afholde vores sommerfest på Bakken på grund af stor risiko 

for spredte grupper og det er svært at finde ud af hvor meget vi skal give i tilskud til tilmeldte. 

  

1. Vejrudsigt 

Alle bibi! 

  

2. Økonomi 

2.1. Arrangementer 2018 

Vi har cirka 3.000 kr. til arrangementer i 2018 og vi skal finde ud af hvordan og hvor meget vi kan 

give i tilskud til de kommende arrangementer. Her må der godt findes tilskudsstørrelser, f.eks. koster 

et arrangement 200 kr. pr. næse, så gives der 25 kr. i tilskud. Til arrangementer som GUNG HO kan 

vi tilbyde at give drikkevarer/snacks efter løbet. Måske kunne man oprette en arbejdsgruppe til at søge 

fonde, da 3.000 kr. ikke er mange penge. 

  

Der var diskussioner om hvor meget vi kan give i tilskud til vores arrangementer, idet vores ”pulje” er 

begrænset, fordi den stammer fra vores andel af kontingent. MNC tilbyder at spørge sin kæreste, 

Nana, om hun ikke vil være med i en arbejdsgruppe, der har det mål at søge penge hos forskellige 

fonde, så vi kan arrangere noget dyrere og dermed også give mere i tilskud, så vores medlemmer ikke 

skal betale mere end nødvendigt. 

  

IE foreslår, at vi laver et skema over standardtilskud. Det vil sige, at vi fremadrettet hurtigt kan finde 

ud af hvor meget vi er ”forpligtet” til at give i tilskud til hver prisgruppe af arrangementernes givne 

udgifter. Koster et arrangement 250 kr. pr. næse, så har vi at fast tilskudsbeløb på 50 kr., f.eks. Men så 

kommer det hele selvfølgelig også an på om hvor mange, der tilmelder sig, fordi 1) vi har ikke råd til 

at give ALLE tilskud, hvis der kommer 30 tilmeldinger, og 2) vi skal udlove tilskud på forhånd, så det 

er svært at finde ud af balancen. En idé om først-til-mølle-princippet kom op undervejs, og vi tænker, 



at vi måske kunne give det et forsøg, sådan så vi på begivenheden fortæller, at de første 10, der 

tilmelder sig, får tilskud. Måske kan det lokke medlemmer til at tilmelde sig og tidligere, så vi ikke 

står med en kort tilmeldingsliste til sidste øjeblik. 

  

Vi kunne sagtens også arrangere hyggelige aftener gratis, ligesom Danske Døves Studenterforening 

gjorde en enkelt gang. Fejring af Lillefredage hver første torsdage i måned, så nul grund til at sige, at 

man ikke har råd. Åben for alle, så alle er velkomne og det kan muligvis også tiltrække nye 

medlemmer, idet Ida fortæller, af sine egne erfaringer med LadyLike, at det kan være svært at 

”komme ind i varmen” og se hvad LadyLike rent faktisk tilbyder, når man ikke rigtigt kender nogen 

af de andre i forvejen. Så en åben torsdagsbar et sted ude i København kunne bestemt være en 

mulighed for at samles og lære nye ansigter at kende. 

  

2.2. Fuldmagt til Caroline fra Nordea Bank? 

Det er stadig under overgang fra Britts navn til Carolines, så indtil videre er det stadig Britt, der står 

for LadyLikes regnskab og bankkontering. 

  

2.3. Giver vi stadig tilskud til arbejdsgruppemøder? 

Det er en fin idé at give tilskud på 50 kr. pr. møde pr. arbejdsgruppe, men fordi det kan være lidt svært 

at overskue om hvor langt man er nået med ens arrangement, og om de 50 kr. virkelig er blevet brugt 

godt og fornuftigt for vores skyld, blev der foreslået en frivilligfest, hvor vi takker vores frivillige det 

seneste år med en fest med alt betalt, i stedet for. Ellers kunne det tænkes at give lidt ekstra tilskud til 

medlemmerne i arbejdsgruppen, sådan så de ikke skal betale ligeså meget som andre skal. 

  

2.4. Budget for 2018 

Hvordan står det til med vores økonomi? Er der noget vi synes vi kan skære fra? Budgettet ligger i 

vores gruppe. 

  

Vi har 2.000 kr. øremærket til vores logo og hjemmeside, så spørgsmålet her er om det virkelig er 

nødvendigt. Der er delte holdninger i bestyrelsen omkring dette. Den ene halvdel siger ”pyt, lad os 

bruge de 2.000 kr. på noget andet” og den anden halvdel siger ”det er rart med noget forfriskning i 

vores ydre, men det skal være noget, man ikke kan modstå og type ”JA, det skal være det!””. Ellers 

ser resten af budgettet fint ud, men der kan altid laves eller byttes om på noget undervejs. 

  

 

3. Intern 

3.1. Hvordan kan vi forhindre at der står en alene med et stort arrangement? 

Vi er nået frem til en enighed om at et ja er et ja. Når man har sagt ja til at komme og hjælpe til et 

eller andet arrangement, så er det et ja. Ikke noget med at melde sig fra i sidste øjeblik. Et 

arrangement som f.eks. GUNG HO har JM sagt ok for at stå for selv, idet der er opbakning fra 

arbejdsgruppens side, som i dette tilfælde er Camilla Buch. 



  

Arrangementer, som vi helt selv skal arrangere, ses det helst være to af bestyrelsesmedlemmer til 

stede – ellers så ser vi hvor stort behov der er til hvert af arrangementerne. Men hovedreglen: Ja er et 

ja. 

  

3.2. Nyt logo og hjemmeside 

Vi skal alle tænke over 3 værdiord om LadyLike, som muligvis kunne bruges til logo, samt finde ud 

af hvordan vi skal bruge vores hjemmeside fremadrettet. 

  

Det har været en lang proces i den tidligere bestyrelse i forbindelse med logo, hvor vi har forsøgt med 

to designere, men vi har ikke følt, at de har forstået hvad vi står for, og dermed er logoet helt forkert. 

Derfor vil vi nu inddrage vores medlemmer ved at spørge dem inde i medlemsgruppen om hvordan de 

vil beskrive LadyLike med 3 ord. Processen ser således ud: 

  

1. Medlemmerne beskriver LadyLike med 3 ord 

2. Seks mest brugte ord bliver til en meningsmåling 

3. Tre ord med fleste stemmere bliver vores værdiord 

  

Som så kan inddrages i vores logo, så vi har et udgangspunkt i hvad vores logo skal repræsentere. 

  

3.3. Fællesfotografering i år 

Vi har 2.000 kr. øremærket til dette. Skal det gennemføres og hvordan? 

  

CS foreslår en sjov fotosession, hvor vi alle klædes ud i tøj fra en anden tidsalder. Der findes et sted i 

København, hvor man kan få taget billeder i udklædning. Resten af bestyrelsen virker til at synes godt 

om det, så der undersøges videre herom. 

  

3.4. Svarpligt 

MNC er lidt frustreret over at man ikke har reageret på nogle opslag. Det skal ikke være frustrerende i 

at arbejde frivilligt. Men det kan være forvirrende at blande sit privat-, arbejdsliv og LadyLike 

sammen på Facebook, så det er lidt nemt at ”overse” opslag fra LadyLike på startsiden, så der foreslås 

at oprette en WhatsApp-gruppe til beskeder, der haster. 

  

4. Ekstern 

4.1. Julefrokost – hvad siger vores medlemmer? 

Det er tydeligvis ligegyldigt for vores medlemmer om den skal være for os selv eller om det skal 

gennemføres i samarbejde med Absalon. Man frygter at man ikke har en mening, fordi man ikke 

tænker på at komme – set i bakspejlet fra sidste gang. Der bliver snakket om hvordan vores 

julefrokost skal gennemføres. MNC foreslår egen julefrokost, men åben for alle, i hendes festlokale på 



Mosevej. Vi har fundet en dato for vores julefrokost, som er d. 8. december! Man kan evt. også selv 

lave mad hver især, så vi kommer med egen mad, som så deles med alle andre. 

5. Arrangementer 

5.1. Sankt Hans Aften 

Der er måske afbrændingsforbud i København, så grill til aftensmad på Islands Brygge er måske ikke 

en god idé. IE foreslår tapas i stedet for. Nu ser det ud til at spisningen bliver holdt hos MNC i sin 

lejlighed, så smutter vi til Islands Brygge, når tiden er inde. 

  

5.2. Pelle Hvenegaards foredrag 

JM understreger, at det er en fordel, hvis alle fra bestyrelsen kommer og hjælper til. 

  

Det koster 2.000 kr. for lokaleleje af Festsalen. Det bliver d. 25. oktober klokken 17-21. Mad er 

inkluderet. Evt. samarbejde med Absalon, så der er sodavand til rådighed. 125 kr. pr. medlem og 175 

kr. for ikke-medlemmer. Hvis der indgås samarbejde med Absalon, skal vi finde ud af hvordan 

overskuddet skal deles op, så Absalon også får en andel. 

  

5.3. Arrangementer, som vi måske skal planlægge 

-       Sommerfest 

Sommerfest på Bakken bliver droppet på grund af stor risiko for spredte grupper, så vi tænker på 

GoBoat. MNC og KK arrangerer. Det foregår lørdag d. 18. august i to timer. Flere informationer 

kommer senere. JM tager sig af bookingen. 

  

-       Ridning – Victoria 

Tovholder: CS 

  

-       Kähler Værksted 

JM og IE arrangerer det. Foregår i januar/februar 

  

-       Medlemsmøde 

Diskuteres yderligere til næste bestyrelsesmøde 

  

5.4. Evt. lave et flot årshjul, som vi kan poste i vores medlemsgruppe 

JM prøver 

  

6. Eventuelt 

-       Mål og vision for LadyLike? – medtages som et punkt til næste bestyrelsesmøde 

-       Ny bestyrelsesvideo – MNC tager sig af det 

-       Manuskript til sommerhilsen-video laves af JM 



  

7. Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 16. august 

KK skriver dagsorden 

 


