
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  27.	  maj	  2012.	  
	  
Tilstede:	  Astrid,	  Viktoria,	  Sarah	  og	  Emilie	  
	  

1.	  Formalia	  

	  
A:	  Emilie	  vælges	  som	  tegnstyrer	  
B:	  Astrid	  vælges	  som	  referent	  
C:	  Dagsordenen	  er	  godkendt	  
	  

2.	  Referat	  af	  den	  stiftende	  Generalforsamling	  

	  
Alle	  i	  bestyrelsen	  er	  enige	  om	  at	  referatet	  fra	  den	  stiftende	  generalforsamling	  er	  godkendt.	  Emilie	  
sender	  en	  mail	  til	  Tina	  om	  at	  referatet	  er	  godkendt.	  	  
	  

3.	  Revisor	  

	  
Bestyrelsen	  er	  enige	  om	  at	  vælge	  Charlotte	  Davidsen	  til	  revisor,	  da	  hun	  stillede	  op	  til	  både	  
bestyrelsen	  og	  som	  suppleant,	  dog	  uden	  at	  blive	  valgt.	  Emilie	  sender	  en	  besked	  til	  Charlotte	  og	  
spørger	  om	  hun	  stadig	  ønsker	  at	  være	  revisor.	  	  
	  

4.	  G-‐Mail	  

	  
Kalenderanmodning	  er	  sendt	  til	  alle	  grupper.	  DDU	  mangler	  dog.	  Astrid	  sørger	  for	  at	  anmode	  DDU	  
om	  at	  kunne	  se	  deres	  kalender.	  
	  

5.	  Lady	  Likes	  foreløbige	  hjemmeside	  

	  
Hjemmesiden	  er	  stadig	  under	  opbygning.	  Kvinder	  der	  gerne	  vil	  være	  medlemmer,	  skal	  ikke	  
anmode	  om	  medlemskab	  på	  hjemmesiden,	  men	  derimod	  sende	  en	  mail	  til	  bestyrelsen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

6.	  Logo	  og	  hjemmeside	  

	  
Julie	  Hejndorf	  er	  blevet	  foreslået	  til	  at	  lave	  Lady	  Likes	  hjemmeside,	  men	  efter	  at	  have	  undersøgt	  
det,	  viser	  det	  sig	  at	  hun	  ikke	  har	  deciderede	  kompetencer	  indenfor	  webdesign.	  Emilie	  Andreasens	  
far	  er	  derimod	  indenfor	  webdesign,	  så	  han	  hjælper	  Lady	  Likes	  bestyrelse	  med	  at	  oprette	  en	  
hjemmeside	  ligesom	  han	  hjælper	  bestyrelsen	  med	  at	  lave	  klubbens	  logo,	  hvis	  han	  kan	  og	  har	  tid.	  
	  
Bestyrelsen	  sætter	  en	  konkurrence	  i	  gang	  om	  forslag	  til	  tegnnavne	  til	  Lady	  Like.	  Informationer	  om	  
konkurrencen	  i	  forbindelse	  med	  tegnnavne	  bliver	  lagt	  ud	  på	  klubbens	  foreløbige	  hjemmeside	  på	  
Facebook.	  	  
	  

7.	  Klubbens	  struktur	  

	  
Vi	  er	  en	  forening	  som	  er	  holdepunktet	  for	  kvinders	  forskellige	  interesser.	  Det	  er	  vores	  mål	  at	  
dække	  så	  mange	  interessegrupper	  som	  muligt	  gennem	  arrangementer,	  der	  bliver	  koordineret	  af	  
aktivitetsudvalget.	  Vi	  er	  en	  gruppe	  der	  består	  af	  mange	  individer,	  og	  det	  er	  derfor	  en	  vanskelig	  
opgave	  at	  dække	  alles	  behov	  gennem	  fælles	  arrangementer.	  Derfor	  arrangerer	  klubben	  mindst	  to	  
store	  aktiviteter	  på	  et	  år.	  Derudover	  arrangerer	  aktivitetsudvalgene	  forskellige	  begivenheder,	  hvor	  
medlemmerne	  frit	  kan	  melde	  sig	  til	  de	  events,	  der	  opfylder	  deres	  behov.	  
	  
Bestyrelsen	  vil	  derfor	  oprette	  et	  aktivitetsudvalg.	  Emilie	  kontakter	  en	  mulig	  kandidat	  til	  at	  være	  
leder	  for	  aktivitetsudvalget.	  	  
	  

8.	  Praktiske	  ting	  

	  
Bestyrelsen	  kontakter	  DDU	  om	  underskrivelse	  af	  ungdomskontrakten.	  
Kasseren	  og	  forkvinden	  arrangerer	  et	  møde	  med	  Nordea.	  
Bestyrelsen	  kontakter	  forskellige	  organisationer	  og	  finder	  ud	  af	  om	  det	  er	  muligt	  at	  låne	  et	  lokale.	  
Bestyrelsen	  vil	  gerne	  lave	  en	  intern	  kontrakt	  som	  indbefatter	  rammerne	  for	  samspillet	  i	  
bestyrelsen.	  

	  
9.	  Kommende	  arrangementer	  	  

	  
Næste	  aktivitet	  er	  medlemsmøde	  som	  afholdes	  i	  starten	  af	  august.	  	  
	  
	  



10.	  Eventuelt	  

	  
Døvefilm	  har	  indbudt	  Lady	  Like	  til	  en	  sommerquiz.	  Evt.	  at	  dyste	  mod	  Gentlemens	  Finest.	  	  
Bestyrelsen	  vil	  kontakte	  den	  eventuelle	  leder	  af	  aktivitetsudvalget	  til	  at	  kontakte	  medlemmerne	  af	  
Lady	  Like	  til	  at	  repræsentere	  Lady	  Like	  i	  sommerquizzen.	  Hvis	  ikke	  er	  muligt	  at	  finde	  en	  leder	  af	  
aktivitetsudvalget,	  vil	  Viktoria	  Scheel	  kontakte	  medlemmerne.	  	  
	  


