
Referat fra Ladylikes bestyrelsesmøde 

Afholdes d. 25 April kl 16.30 hos Mai 

 

Fremmødte: Karoline Kjærskov (KK), Caroline Seiler (CS), Ida Eisensøe (IE), Julie Morville (JM), 

Michala Nørgård Christensen (MNC) & Mai Cecilie Hermansen (MH) 

Afbud fra: MNC og CS  

 

A. Valg af tegnstyrer:  Julie 

B. Valg af referent: Julie 

C. Godkendelse af referat fra sidste møde:  

D. Opfølgning af to do-listen: Intet på to-do listen denne gang  

 

1.Vejrudsigt  

Karoline har det godt! Mai som lige er startet i bestyrelsen, fortæller at hendes dagligdag er meget 

svingende, sommetider travlt og af og til meget roligt. Ida har det godt, arbejder meget og har 

masser af tid fremover. Lidt frustreret over at der har været en stille periode efter bestyrelsens skift 

og glæder sig til at komme i gang. JM har det helt fint, snart presset med eksamener, skal op til 8 

eksamener i alt i sommerperioden.  

 

2. Økonomi 

2.1 Overgangen fra Caroline til Mai 

Caroline og Mai aftaler et tidspunkt i den kommende uge, hvor der bliver gennemgået økonomi og 

der bliver overdraget Nordea kontoen  

2.2 Skal vi spørge DDU/DDL om hjælp til at udarbejde et Excel ark, som er let og overskueligt til 

kommende kasserer?  

Mai kontakter MC og spørger om hjælp til udarbejde af et nyt Excel ark.  

2.3 Kontingent opdatering  

Ida tager opgaven med at opkræve kontingent. Julie kontakter medlemmet som uheldigvis ikke er 

blevet udmeldt og beder om kontonr, så vi kan tilbagebetale kontingentet til medlemmet.  

 



3. Intern 

3.1 Hvem skal være næste forkvinde?  

KK fortsætter som næstforkvinde 

3.2 Vision og mål for LadyLike – hvad vil vi opnå i 2019/20?  

Hver anden måned som minimum vil vi gerne arrangere noget, vi vil som udgangspunkt gerne have 

8 arrangementer om året.  Vi vil starte med at kigge på hvor mange der deltager til vores 

arrangementer, samtidigt vil vi også undersøge hvilke arrangementer der er mest succesfulde, så vi 

kan lave mere spændende arrangementer til vores medlemmer. Vi vil også gerne en gang om året 

tilbyde ikke medlemmer muligheden for at komme og se hvordan vores arrangementer fungerer og 

måske får de lyst til at være medlem hos os.  

 

3.3 Medlemslisten  

Evt. spørger TegnBølgen eller formandsnetværk om hvordan de strukturerer deres medlemsliste? 

JM sørger for dette  

3.4 Hvordan skal bestyrelsesmøder være fremover?  

Dette diskuteres næste gang alle er samlet.   

3.5 Whatsapp, Facebook og Telegram  

Vi fortsætter med WhatsApp!  

 

4. Ekstern 

 

5. Arrangementer 

5.1 GEFO Fest update og budget 

Det går fint, arbejdsgruppen er meget stille. Det virker til at de har styr på det. Der kommer i alt 

10 frivillige, som hjælper til på dagen. De har bedt om et lån på 1000, det har vi givet dem på 

den betingelse af at det kan blive dækket 100%. 

 

5.3 Hvordan går det med arbejdsgrupperne? Hvilke af disse datoer er fastlagt? 

● Katrine Gisinger?  

Ingen fastlagt dato, da Katrine Gisinger først kan bookes, når handicappuljen giver os 

penge.  



● Goboat – arrangeres af os  

Fuldt i gang med planlægning, videoen er lavet og pt ret mange tilmeldinger.  

● Forhindringsbane – hvor meget kan vi give? 275 pr. person og er inkl. spisning og kun med 

plads til 15 personer. (Der skal også oprettes nem tilmeld og fb begivenhed) Arbejdsgruppen 

sørger for at lave en video og begivenhed.  

● Ølsmagning  

Julie arrangerer øl smagning, eventuelt med Idas hjælp. Måske på Mikkeler eller Nørrebro 

Bryghus. 

● Mystery room  

 Få tilmeldte på nuværende tidspunkt, vi prøver at få arbejdsgruppen til at reklamere lidt.  

● Malene Melander oplæg - Handiccappuljen 

Vi har besluttet os for at spørge medlemmerne, hvilket foredrag de helst ønsker fra hende.  

Et oplæg med hende koster 5000 kroner + transport  

En workshop i 6 timer koster 15.000 kr + transport  

Hun kan tilbyde vores deltagere en workshop på 6 timer + en lukket Facebook gruppe, hvor der 

bliver frigivet værktøjer i løbet af 6 måneder. Prisen er 15.000 for maks 15-18 kvinder + 

transport til Odense, samt skal vi selv sørge for forplejningen til workshoppen.  

Hun har to forslag til workshops, Elsk din power – fra fastlåshed til frihed (inkl. gruppe og 6 

mdrs. online forløb, 18 pers, 15.000 kr)  og Kend din egen persontype – og forstå andres 

adfærd og motivation herunder fx også parforholdets personligheder.  

Emner til oplæg af 2-2,5 timers varighed  

● Kend dine skygger – elsk dig selv (har vi haft før)  

● Skygger i kærligheden – ”hvorfor er det svært at være en fræk killing i sengen, 

hvorfor bliver jeg trigget af, at han slapper af? Hvorfor kan jeg ikke bare være mig 

selv 100% i forholdet?  

● Kærlig kommunikation – stop, spot og drop de farlige signaler  

● Kontrol kvinder og maskuline mænd  - forstå lysten i parforholdet 

● Hvilken blomst er du  - handler om at trives og udvikle sig fx på arbejdet  

 

6. Eventuelt 

6.1 Lave video med den nye bestyrelse, reklame for festen, video til vores fødselsdagsarrangement.  

Retningslinjer ift. arbejdsgrupper  



 

7. Næste bestyrelsesmøde 

 

 


