
Referat fra LadyLikes bestyrelsesmøde d. 27. August 2019 
Hos Julie 

 
Fremmødte: JM, KK, MNC, MCH, IE 
Afbud fra: CS 
  
A.   Valg af tegnstyrer:  JM 
B.   Valg af referent: JM 
C.  Godkendelse af referat fra sidste møde: JA 
D.  Opfølgning af to do-listen: Få ting på listen, så det skal 
 
1.Vejrudsigt 
KK er sat til at skulle føde i næste uge og ved ikke helt med bestyrelsen og baby, men det finder 
hun ud af hen ad vejen. Mai starter nyt studie i næste uge og kan derfor ikke helt være sikker på 
hvor meget energi hun har fremadrettet. Resten af bestyrelsen har det fint og der er intet nyt.  
 
2. Økonomi 
2.1 Underskrive dokument fra Nordea  
Gjort.  
 
2.2 Kontingent 
Hvad blev det til med kontingentet? Vi modtog kun 10.400 modsat de 11.400 som vi skulle have 
modtaget – Caroline skulle kontakte Lisa Vogel  
Mai kontakter Lisa V i stedet.  
 
2.3 MYSHOP  
- Mai undersøger muligheden for iZettle, da MyShop har valgt at sætte abonnement på til 50 kr pr 
måned. Vi har derfor besluttet at det ikke giver mening for os og derfor er det bedre at betale et 
engangsbeløb til iZettle.  
 
3. Intern 
 
3.1 Hjemmeside 
Line Bisgaard har ikke hørt noget fra Troels.. Så hvad gør vi? Hjemmesiden skal jo have en 
opfrisker?  
Line kan rykke Troels en gang til, hvis vi ikke hører fra ham, så må vi tage over. Hjemmesiden eller 
grundlaget for den skal ændres, da det ikke fungerer at vi kan ændre på ting.  
 
3.2 Engagement ift. videoer?  
Vi laver videoer fremadrettet når vi er sammen. Caroline siger til eller fra.  
 
3.4 Beskeder fra DDL og Århus døveforening  
DDL har sendt en invitation til Tegnsprogskonference, ingen af os kan deltage, da det ligger på en 
hverdag. Århus døveforening har sendt invitationer til to workshops, disse workshops er ikke 
nogen, der vil gavne vores forening. Vi har styr på de ting, der skal tales om til workshoppen.  



 
4. Ekstern 
 
5. Arrangementer 
 
5.1 Mystery Makers 15. maj 2019 
Arrangeret af Stine Kongsted.  
Processen inden arrangementet var lidt udmattende. Der er brug for afklaring ift. tolk til 
kommende arrangementer. Fremadrettet er det dem der arrangerer der skal sørge for tolk fra 
TETO. 14 deltagere. Deltagerne ønsker at den næste gang skal være indenfor.  
 
5.2 Forhindringsbane d. 7. september 2019  
Arrangeret af Stine Kongsted, Britt Nøhr og Line Bisgaard – Udsat  CS  
 
5.3 ECCO Walk d. 8. september 2019 
Arrangeret af Bianca Majgaard. LadyLike giver fuldt tilskud til medlemmer, 60 kr per person. 
Desværre var vi lidt for sent ude ift. bestilling af billetter til 21. km, så nu er der både 6 km og 10 
km. – 11 deltagere 
 
5.4 Katrine Gisiger d. 2. oktober 2019 
Vi har indgået et samarbejde med 1866, de tjener penge på det der sælges fra Cafe17 og vi 
”tjener” på billetsalget, samtidigt med at vi går fælles om maden. Pr. d.d 8 tilmeldte.  
 
5.5 Flere arrangementer i 2019/2020 planlægges  
Vi har allerede sat dato på Medlemsmøde 26 oktober, julefrokost d. 14 december, Go-Kart i 
November og en eventuel biograf tur i november. Samt et foredrag med Emilo inden 2019 slutter.  
 
5.6 Malene Melander foredrag (?)  
Julie kontakter hende og hører ad ift foredrag i start 2020.  
 
5.6 Go-Kart – November  
Michala og Caroline sørger for at finde ud af hvordan og hvorledes.  
 
6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde: Doodle er oprettet  
 


