
Referat af LadyLikes overgangs møde 
Afholdt torsdag den 29. maj på Brohusgade 

Fremmødte: JM, BN, MC, CMD, CD, KK, IE, CS, JMK (?) 

Afbud fra: CMD, JMK 

A.     Valg af tegnstyrer: JM 

B.     Valg af referent: JM 

C.     Godkendelse af referat: Alle godkender 

D.     To do list: KK 

1.    Vejrudsigt 

1.1 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

Alle har det godt! JM er den eneste der rejser ud af landet til sommer, så de andre kan man nemt få 

kontakt til. 

2.    Økonomi 

2.1 Arrangementer 2017 

Vi har cirka 3.000 kr. til arrangementer i 2018, vi skal finde ud af om hvordan og hvor meget vi kan 

give i tilskud til de kommende arrangementer. 

FX til arrangementer som GUNG HO, kunne man give drikkevarer/snacks efter løbet. 

Måske man kunne oprette en arbejdsgruppe til at søge fonde, da 3.000 ikke er mange penge. 

2.2 Kontingent 

Hvordan går det med betaling af kontingent? 

CS sender en mail til Lisa om det videre forløb med kontingent, rykkere og nye medlemmer. Da 

systemet er lidt rodet nu. Vi skal også have aftalt med DDL at de skal sende os en mail med det 

samme, når der kommer et nyt medlem. 

 

2.3 Budget for 2018 

Hvordan står det til med vores økonomi? Er der noget vi kan skære fra? 

Britt fortæller om de forskellige punkter for 2018’s økonomi, vi kommer til at have et underskud på 

slutningen af året. Størst delen af underskuddet er pga. TETO foredraget og fx penge til fællesfoto. 

Vi skal lave en afstemning i medlemsgruppen om privat fest eller julefrokost sammen Absalon eller 

ej. 

3.    Intern 

 

3.1 Næstforkvinde 

Karoline tager posten som næstforkvinde. 



3.2 Et årshjul 

Vi skal lave en oversigt over hele foreningsåret, og udarbejde et år af gangen, så det på den måde kan 

hjælpe os med at overskueliggøre projekter, arbejdsopgaver og så videre. Vi skal også lave et årshjul 

til medlemmerne, så de kan se hvilke arrangementer der er for det kommende år. 

§  Hvornår afholdes bestyrelsesmøder? 

Hver første torsdag i måneden, næste gang bliver d. 21 Juni, 16. August – men så fremadrettet 

bliver det fast hver torsdag. 

 

§  Hvornår afholdes arrangementer? 

Der laves årshjul, men indtil videre ser det ud til at vi har 6 arrangementer i 2018. Dog er der ikke 

nogen i januar, marts og maj. 

3.3 Fordel bestyrelsens opgaver og ansvar 

Daglige arbejdsopgaver: 

Bestyrelsesmedlem A (administration): JM 

-        Tjekke/svare e-mail 

-        Sende velkomstbrev til ny medlem eller sørge for at byde dem velkommen ind i gruppen. 

-        Skaffe fonde eller finde en arbejdsgruppe til dette 

Bestyrelsesmedlem B (Økonomi + medlem): KK, CS 

-        Bogføring 

Bestyrelsesmedlem C (Arrangementer + PR): MC, JM 

-        Årshjul 

-        Arbejdsgrupper 

-        Hjemmesiden, medlemsgruppe og Fan-siden 

Alle: 

§  Udarbejde af dagsorden og referater til bestyrelsesmøder 

3.4 Hvordan kan vi forhindre at der er en der står alene med et stort arrangement? 

Udsættes til vores bestyrelsesmøde d. 21. 

3.5 Kort oplæring i hvordan man bruger hjemmesiden (hvordan uploader man dokumenter osv) 

Der findes videoer på hjemmesiden som Troels har lavet, som er guides til hvordan man fx uploader 

dokumenter osv. Alle får adgangskoden til hjemmesiden og mail snarest muligt. 

3.6 Logo og hjemmeside 

Vi skal alle tænke over 3 værdi ord om LadyLike, som muligvis kunne bruges til logo, samt. finde ud 

af hvordan vi skal bruge vores hjemmeside fremadrettet. 

3.7 Fællesfoto i år 

Vi har 2.000 øremærket til dette. 

Vi har valgt at udsætte det til næste bestyrelsesmøde. 

 4. Ekstern 



4.1 Absalons julefrokost 

Vi laver først en meningsmåling i vores gruppe og ser om der er interesse for at holde julefrokost. 

Derefter får vi aftalt noget med Absalon, hvis det er tilfældet.   

5.    Arrangementer 

5.1 Evaluering af arrangementer 

Generalforsamling m. brunch d. 15 april 

Rigtig fin dag, hyggeligt med brunch og generalforsamlingen gik hurtigt og smertefrit. Desværre var 

dirigenten lidt forsinket, så det var lidt ærgerligt. Der var også et par medlemmer som havde tilmeldt 

sig til arrangementet, men som ikke dukkede op. Det er ærgerligt, når vi har brugt mindst 100 kr pr 

mand. 

LadyLike 6 års jubilæum d. 12 maj 

Godt arrangement, få tilmeldte. Havde håbet på flere. Både nye medlemmer og gamle medlemmer 

deltog og alle hyggede med hinanden, så det var rigtigt dejligt at se. Desværre var det kun JM fra 

bestyrelsen der kunne deltage, dette skal vi prøve at forhindre næste gang. 

5.2 Kommende arrangementer 

Sankt hans aften d. 23 Juni 

KK, Nana, MC finder ud af noget og vi hjælper alle hinanden med at planlægge det d. 21 

Sommerfest?  - Snakke om det d. 21 Juni 

6.    Eventuelt 

7.    Næste bestyrelsesmøde 

21. Juni 

 


