
 

Referat  LadyLikes bestyrelsesmøde 
Afholdt tirsdag d. 29 Januar kl. 17.00-??.00 – Hos CS 

  

Fremmødte: JM, MC, CS, IE 

Afbud fra: KK 

  

A.     Valg af tegnstyrer:  Julie Morville 

B.     Valg af referent: Julie Morville 

C.     Godkendelse af referat fra sidste møde: JA 

D.    Opfølgning af to do-listen: JA  

  

1. Vejrudsigt 
Alle har det godt - Julie har travlt med skolen og kan derfor godt være inaktiv i nogle 

perioder, hvor hun ikke svarer lige så hurtigt. Michala har lige bestået sin eksamen!  

2. Økonomi 

2.1 Hvordan går det med vores økonomi? Årsregnskabet skal kigges igennem og budgettet skal 

godkendes for 2019  

Der har ikke været andre arrangementer siden vores julefrokost, vi har stadig mange penge på kontoen 

og skal blive bedre til at “bruge” vores penge til arrangementer. Caroline synes stadigvæk at Excel er 

et svært og stort system. Mange tal, så derfor kunne hun også godt tænke sig at få gentaget systemet 

fra Britt en gang til.  

- Måske skulle vi lave vores eget Excel system, så det også bliver nemmere for vores kommende 

kasserer i tilfælde af at Caroline går ud af bestyrelsen, så ingen skal lære systemet fra bunden igen.  

2.2 Hvor mange penge vil vi i alt ligge ud til DDUs GEFO fest? 

Ca 5.000 vil vi maks lægge ud, hvis beløbet kommer over det - så må vi snakke om det. Vi håber at få 

pengene ind igen for festen.  

 

2.3 Kontingentopkrævning 

Julie sørger for det administrative ift kontingent og har løbende kontakt med DDL.  

3. Intern 

3.1  Hvordan skal vores egen julefrokost foregå? 

Hvor mange penge har vi til dette arrangement?  



Vi undersøger mulighederne for at være et sted med storskærm. Vi finder et sted at spise. Afterparty 

foregår hos Caroline.  

  

3.2 Hvem stiller op igen til GEFO? 

Pt vil alle gerne stille op, men der er tvivl hos en enkelt om vedkommende virkelig har lyst til at tage 

et år mere. Det betyder at vi eventuelt kommer til at skulle have to nye medlemmer ind i bestyrelsen.  

 

3.3 Medlemsliste 

Så har Julie endelig fået medlemslisten fra Britt og den er blevet opdateret, vi har det seneste år fået 6 

nye medlemmer og faktisk fået 3 nye medlemmer henover jul. Det er vi virkeligt glade for at se.  

4. Ekstern 

4.1. Line Bisgaard -   Hvem kontakter Line Bisgaard og er tovholder på det projekt? 

Michala vil gerne være tovholder på løbet og kontakter gerne line. 30 kr i tilskud.  

4.2. Hvordan får vi ellers fat i de nye medlemmer? 

-3 nye medlem siden december – kun et medlem var med til julefrokost. Vi vil prøve ideen med at 

give eventuelle nye medlemmer mulighed for at komme med til ET arrangement, hvor de kan være 

med på lige vilkår som de andre medlemmer, men skal så betale et gebyr på xx antal kr. Hvis nogle 

udefra vil med til et arrangement, så kan de sende os en besked - så kan vi internt beslutte om de kan 

komme med til et arrangement.  

  

4.3  Kontakte de forskellige personer som har liket ideerne til arrangementer og dan en arbejdsgruppe 

derefter. (Hvem tager hvad) 

CS sørger for at kontakte alle grupperne og høre om de stadigvæk er intreresserede.  

  

4.4 Nyt årshjul skal laves, så snart vi har en oversigt over vores arrangementer 

Vi laver et årshjul, når vi har fået en slags oversigt over vores kommende arrangementer. 

 

4.5 General forsamling – hvad skal der ske? Der skal findes 2 referenter 

Anne og Olivia bliver spurgt om de vil være referenter.  

Spørge Bianca om hun vil være frivillig på dagen og låse op for os.  

Leje lokale hos Absalon.  

Bowling og sandwiches? Ida undersøger det 

- Vedtægtsændring ?  

5. Arrangementer 

  

5.1. Julefrokost  - Hvordan gik det? 

Vi fra bestyrelsen havde en rigtig god fest, vi er bare i tvivl om hvad medlemmerne synes. Om det var 

en lidt kedelig fest eller om den var en succes for deres vedkommende.  

Måske alt for mange underholdninger, de fik ikke rigtigt lov til at være dem selv.  

For stort et ansvar i forhold til mad, vi brugte alt for meget energi på det. Både indkøbs mæssigt og at 

skulle stå at lave al maden selv.  

Vi skulle have været bedre til at kommunikere internt i bestyrelsen.  



 

5.2 Hvem er tovholder på DDUs fest gruppe/ DDU GEFO?  

JM fortsætter med at være tovholder, hvis der er brug for hjælp så kontakter hun resten af bestyrelsen.  

 

5.3  

LadyLikes fødselsdag d. 12 maj - oprette begivenhed nu  

6. Eventuelt 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er 4 december. Vi skal have en punkt kun om julefrokosten, så vi får styr på 

alt inden. 

  

  

  

 


