
Dagsorden - Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 21. maj kl.17:00-19:00 

Adresse: Brohusgade 17, 2200 København N 

Til stede: Christine Damgaard (CD), Camilla Buch (CB), Britt Nøhr (BN), Cecilie Finne (CF), Bianca 

Majgaard (BM) 

Ikke til stede: Sarah Lind (SL) (sommertræf – tilstede)  

A - Valg af tegnstyrer: CB 

B - Valg af referent: CB 

C - Godkendelse af dagsorden: CB 

 

1. DDUWOOD fest lørdag den 21 marts  

Hvordan gik det? - Det har gået rigtigt fint, i forbindelse med gruppearbejde og selve festen var 

succes. Lidt fiasko med oprydning til sidst. Arbejde gruppen var lige tilpassende! Næste gang 

der er en arrangement skal der helst og max 9 personer i arbejdsgruppen.   

2. Ladylikes generalforsamling lørdag den 25. april 2015 hos Absalon 

Hvordan gik det? - Det gik super godt, vi ærgrer lidt over få medlemmer der dukkede op, vi har 

22 i alt.   

 

3. Fællesfoto efter Ladylikes generalforsamling  

Hvordan gik det? - Det gik forrygende godt, der var plads til latter og social samvær, men 

stadigvæk for få medlemmer på billedet, vi håber på at se flere til næste år. Vi vil arrangere 

igen fælles foto til næste generalforsamling inkl. Fest derefter og gerne til hver 

generalforsamling fremover. Næste generalforsamling vil finde sted d. 2. april 2016, og vi skal 

undersøge om der er sammenstød af andre klubber f.eks. et arrangement.  

 

4. Hygge aften efter fællesfoto hos Absalon 

Hvordan gik det? - Det var sjovt, og succes aften der gennemførte med Beer Pong og masser af 

shots.  

 

5. TETO 

a. Vi skal finde en dato til møde med TETO – Forslår af Sarah, (arbejdsgruppe med Marie og Lotte 

mht. Kvinde – kend din krop foredrag) med TETO, finder et dato og holde et møde.  



b. Støtte på 2500kr – Line Hjarsø, skal vi finde en dato? – CB har prøvet at sende mail til Line 

Hjarsø, og intet svar men har rykket på Emilie fra TETO. Vi vil gerne have hende til at komme i 

slutning af september og i starten af oktober.  

 

6. Ladylikes 3 års fødselsdag tirsdag den 12. maj. 

Hvordan gik det? - Ærgrer at der var for få og ikke mange kunne komme. Men det var rigtigt 

hyggeligt.  

 

7. Sankthansaften (23-06-2015) 

Er i gang med at arrangerer (Rania og Camilla) – video laves og info kommer.  

 

8. Aktivitets udvalg (AU)  

Hvad skal vi gøre med AU? Skal vi finde en ny? - Cecilie er tovholder for AU, vi skal spørge Julie 

om hun fortsat har lyst til at fortsætte eller ej, og vi skal finde flere personer der vil stå ind for 

AU.  

9. Evaluering  

a. Sommertræf - Bianca og hendes arbejdsgruppe er i gang – LadyLike vil give tilskud på 50 kr, og 

Bianca skal stille flere spørgsmål til GF og kan arbejde videre derefter.  

b. 2000kr fra DDU- til Gokart – Bianca sørger for at lave ”Doodle” over hvilket aktivitet der skal 

udføres på facebooks medlems side, så medlemmerne kan være med til at vælge.  

c. Støt brystkræft løb – Marie og Astrid. – De kan begge ikke deltage den dag men vil gerne 

arrangere det, LadyLike giver tilskud på 100 kr. pr. mand. 

d. www.LadyLike.dk – Troels Madsen vil gerne hjælpe med at ændre navnet og oprette 

hjemmeside, såsom vi fjerner 1205, det koster 119 kr. for at oprettelse og 60 kr. for at ændre 

navnet. Og desuden vil han have 500 kr. i løn og vi går med til det.  

e. Fællesfoto – Cecilie kontakter Emilie mht. vedhæftede filer af billederne. Vi bestyrelsen går 

hjem og finder det bedste billede og billedet med logo skal være fundet til næste 

bestyrelsesmøde og sættes ud i hjemmesiden.  

f. Absalon – kontingent – Britt laver et møde med Bjarne Toft og vil have afklaret det hele.  

10 Næste bestyrelsesmøde? D. 27. august kl. 17-19.  

 

God sommer! 

http://www.ladylike.dk/

