
 

Referat  d. 27/02/2019 bestyrelsesmøde hos Ida 

  

Fremmødte: Michala, Ida, Julie, Mai og Caroline. 

Afbud fra:  

  

A.   Valg af tegnstyrer:  

B.   Valg af referent:  

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde:  

D.  Opfølgning af to do-listen: 

 

 

1.Vejrudsigten 

Alle har det godt 

 

2. Økonomi 

 

2.1 Økonomi 

Budgettet er lidt rodet, så Mai har snakket med JM og blev anbefalet at kontakte Britt, da 

hun tidligere har siddet med LadyLikes økonomi. Men nu er det ved at falde på plads. Mai 

fortæller også at hun fra nu af vil sørge for at der er orden på tingene og at der er styr på det 

hele, så den næste der overtager har nemmere ved at finde ud af det.  

 

2.1 Kontingent 

43/58 medlemmer har betalt. Udover det, så er der 5 der ikke fremgår på vores 

kontingentoversigt fra DDL. JM har kontaktet DDL for at finde ud af hvor 5 andre medlemmer 

bliver af, da de ikke har udmeldt sig via os. DDL har ikke svaret.  

 

2.2 Budget 2020 

Vi har lavet et udkast til 2020, så er det op til den nye bestyrelse at tage det op.  

 

2.3 Skal vi søge om at få tilskud til landsmødet?   

Julie sørger for at søge tilskuddet. (Update - vi får tilskud)  

 

3. Intern 

 

3.1 Generalforsamling 

Mai sørger for at præsentere økonomi, julie medlemstal og indkommende forslag, Caroline 

tager årshjul, Michala fortæller om bestyrelse, Ida fortæller om medlemsmødet.  

Årets frivillige - Michala  

 

Der skal bestilles pizza på dagen,  

Der skal tages spil med, partners med  

Der skal laves kage Caroline og Mai sørger for   

Julie sørger for indkøb  

 

3.2 Hjemmeside 

Billeder til hjemmesiden skal sendes til administratoren.  

 



 

3.3 Vedtægtsændring  

"3.4 Således at medlemmet blev medlem inden dens 40 års fødselsdag vil det være muligt 

for vedkommende at blive medlem, indtil at vedkommende selv melder sig ud. Efter en 

udmelding, vil det ikke være muligt at blive medlem igen på senere tidspunkt." - Bestyrelsen 

har kontaktet DDL og DDU for at høre hvad de synes om denne vedtægtsændring.  

 

3.4 DDL’s Landsmøde, hvem skal sendes afsted?  

Julie og evt formand fra den nye bestyrelse. Dette er nemmere at finde ud af når vi ved 

hvem den nye bestyrelse er.  

 

3.5 Hvor er vores nøgle??  

Vores nøgler er blevet væk, vi må kontakte 1866 for at høre om de kan lave nogle nye til os.  

 

4. Ekstern 

 

4.1 Bankospil m. DDL og andre døveforeninger  

Forslag om en afholdelse af Bankospil sammen med DDL og de andre døve foreninger til 

tegnsprogs dagen. Vi har meldt tilbage at vi synes det er realistisk og at vi gerne ville 

deltage. 

 

4.2 DD3 campus  

Datoerne er offentliggjort og det afholdes enten d. 23. - 25. oktober eller d. 30. oktober - 

1. november. 

Gentages til vores overgangs møde.   

 

4.3 DDL’s vedtægter til landsmødet - prisstigning 

Christinas pointer er gode og vi er enige med dem. Vi synes at DDL er vigtige og skal 

stadigvæk være der. Måske skulle man nytænke det og give en anderledes pris til dem der 

studerer eller er under 30. For ellers så frygter vi I bestyrelsen at flere af vores medlemmer 

melder sig ud, fordi de synes det er for dyrt og samtidigt har vi i forvejen svært ved at skaffe 

medlemmer.  

  

5. Arrangementer 

  

5.1 Gomonkey 

Arbejdsgruppen har været lidt stille, men nu er der kommet en dato nu som desværre støder 

sammen med mix volley på CBG. Caroline tror at arbejdsgruppen gennemfører uanset. 

Bestyrelsen tænker at det er et selvkørende arrangement. Vi betaler halvdelen, normalt 275 

og vi betaler 140. Stine, britt, Line B.  

 

5.2 Kærlig kommunikation af Malene – d. 8. februar 

Sucess!! Medlemmerne udtrykte glæde for arrangementet, selvom det var få der dukkede 

op så var det alligevel en god oplevelse. Vi fik tilskud fra handicappuljen til dette 

arrangement.  

 

5.3 Kano - 3 maj (søndag)  

I forbindelse med LadyLikes fødselsdag ville vi gøre noget anderledes og snakker derfor om 

en kanotur. Det koster 300 for 3 timer for 3 i en båd. Der serveres kage og drikkevarer 



 

(sodavand og champagne). Det starter kl 11-15. Evt. kongespil med. Evt. bestille kage 

udefra? 50 kr for arrangementet.  

 

5.4 Sheltertur 

Vi nåede ikke at runde dette emne.  

 

6. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


