
Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 31 marts kl. 18-20.

Adresse: Brønshøjvej 63, 2700 (hos Christine).

Til stede: Camilla Buch (CB), Christine Damgaard (CD), Britt Pedersen Nøhr (BPN), Nanna 

Venøbo (NV), Michala Christensen (MC), Og Sarah Lind (SL).

Fraværende: 0

1. Valg af tegnstyrer: SL

2. Valg af referent: SL

3. AU: Cecilie Finne overtager Emilie Mahlers post.

 - AUs kommende arrangementer; den ene vil AU snart arrangere, i hvert fald før vi alle har 

”sommerferie”.

- Bestyrelsen vil gerne have at det næste bestyrelsesmøde skal være i maj, og der skal AU 

inddrages. MC + NV er tovholder for sommerfest.

4. Email:

 -  Hvis Nanna er på ferie, så overtager CB hendes post til at tjekke email.

5. Samarbejde med Absalon:

- NV eller MC vil gerne deltage til et møde med Absalon. Datoen er ikke fundet.

6. Klubkonference:

- DDU har kontaktet os angående KK. Søren W. har fundet tre weekender. Vi alle er interesseret, 

og NV opretter en doodle eller afstemningen i Facebook så snart som muligt – derefter kan vi 

vælge hvilken af weekenderne 2 af os kan være med.

7. LLs 2 års fødselsdag og kommende arrangementer:

- Lige nu satser vi på at arrangere LLs fødselsdagsfest. Andre arrangementer vil vi + AU 

fastholde på at oprette en årsplan med masser af arrangementer, som skal gennemføres!



- I forbindelse med årsplan, CD tager sig af det + holder øjne med arrangementer ikke vil komme 

til at støde sammen med arrangementer i de andre klubber.

8. Absalon medlemsmøde: 

- NV, BPN og SL kommer til medlemsmøde, NV vil gerne stille op som en repræsentant for LL i 

Absalon ( i forbindelse med den nye reform ).

9. Ansvar fordeling i LLs fødselsdagsfest:

10. Butterfly + sløjfer:

- Vi skal lave en video om det, og sætte den ind på LLs hjemmeside så snart som muligt.

11. DDUs GEFO – årsberetning af klubberne:

- Vi fordeler hvad vi hver skal sige til DDU’s generalforsamling. 

12. Eventuel:

Mødet er ophævet kl 20.31

Tak for et godt og hyggeligt møde!


