
Referat Ladylikes bestyrelsesmøde 
Afholdes d. 4 december kl 16 hos Ida - Her bruges der mest tid på at disskutere og 

planlægge både julefrokost og 2019.  

  

Fremmødte: JM, MC, CS, IE & KK. 

Afbud fra: 

  

A.     Valg af tegnstyrer:  IE  

B.     Valg af referent: IE 

C.     Godkendelse af referat fra sidste møde: JA 

D.    Opfølgning af to do-listen: 

  

1.Vejrudsigt 

Alle har det fint, og nogle har mere travlt end andre, så vi skal være gode til at hjælpe 

hinanden. 

  

2. Økonomi 

2.1 Caroline har noget at opdatere om økonomi (2019) 

Der blev talt om vores økonomi i 2019, og indtil videre ser det godt,  Caroline vil gerne have 

at økonomi skal være en del af vores dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Da der skal 

drøftes om vores budget skal laves om. 

 

3. Intern 

3.1 Finde en dato for generalforsamling 

Vi er i tvivl om dato, da der er mange foreninger der allerede har booket. Men det ser ud til at 

det enten bliver d. 23 eller d. 30. 

  

 4. Ekstern 

 

 5. Arrangementer 

5.2 Julebanko samarbejde med kvindeforening og Absalon 

Det var hårdt og kaotisk, der var alt for mange mennesker. Der var sket en fejl internt, 

kvindeforening havde ikke informeret  om hvor mange pladser der var tilgængelig og hvor 

mange der var tilmeldte. Der var oprettet et billetsystem både hos os og kvindeforeningen. 

Der blev tjent 2000 kr. mindre end sidste år. Kvindeforening mente at beløbet var for lidt. 

Men til gengæld var Børnehjørnet en kæmpe succes. Måske til næste år, er det kun 2 

forening som skal arrangeret det, for det kan skabe mere overblik, hvem der skal sørge for 

de forskellige ting. Måske næste år bare skal have fokus på banko, for at undgå frustrationer 



og besvær. Lav 2 kø til forskellige penge betaling med mobilePay, eller kontanter, for at 

mindsker kø. Tine var en kæmpe stor hjælp den dag. 

 

5.1 Medlemsmøde 

Ida og Caroline fortæller om hvordan det gik til medlemsmøde, bla at der var ca. 24 personer 

der mødte op, der var ingen kritik udover at en par følte at brunch-placeringen var for langt 

væk fra Tivoli. Alle var meget medgørlig og der var en rigtig god tone og stemning. Tivoli var 

en stor succes! De var taknemmelige! Vi gennemgik punkter som opdatering ifm. 

Bestyrelsen. Og så om vores tidligere og fremtidige arrangementer, hvor der blev nævnt fra 

medlemmer at de er glade for det vi arrangerer, og at de sætter pris på at der er varieret 

arrangementer, så på den måde, kan vi rammer alles interesser.  Så blev der også snakket 

om Logo og hjemmesiden, hvor der har været en emne i bestyrelse i et par gange, så det 

var rart at få det drøftet med vores medlemmer, og de er tilfredse med nuværende logo og 

mener ikke at vi nødvendigt skal bruge penge på ny logo 

Men at hjemmeside skal opdateres, fx ny bestyrelse og Line vores medlem er frisk på at 

gøre det. Derfor skal vi huske at kontakte hende. Der blev også talt om fremtidlige 

arrangement og hvad for nogle ønsker de havde, alle de forslag har vi skrevet ned, og vil 

arbejde videre på at gennemfører dem, og nu er vi ved at etablere arbejdsgrupper så de kan 

gå i gang med at arrangere de forskellige fede arrangementer. 

 

5.3 julefrokost 

Her brugte vi tiden på fordelingen af arbejdsopgaver i forbindelse med vores julefrokost, 

hvem der skulle lave en indkøbslisten, planlægge underholdning, handle, og lave mad. 

  

5.4 fremtidige arrangementer for 2019 

Vi snakkede om medlemmers ønsker for arrangementer i 2019,  vi har lavet en lille overblik 

over hvad vi godt kunne tænke os at arrangerer i de næste par mdr., men samtidigt er det 

svært allerede nu at sige hvornår det skal være, da vi skal lige igang med at sætte 

arbejdsgrupper i gang med de forskellige arrangere som de selv kan byde ind og arrangerer  

6. Eventuelt 

 Andre bestyrelses relaterede ting bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. 

7. Næste bestyrelsesmøde 

D. 29 Januar 

 


