
Referat fra bestyrelsesmøde 
Afholdt d. 4. marts 2018 hos JM i Roskilde 

 

Fremmødte: BN, CD, CMD, KK, JM & JMK 

Afbud fra: 

A.     Valg af tegnstyrer: JM 

B.     Valg af referent: JM 

C.     Godkendelse af dagsorden: 

1.    Vejrudsigt 

Hvordan går med os personligt? Noget nyt siden sidst? 

Alle har det godt, Christine giver mail til JM i dag for at sikre en fin overgang og JM kan stille alle de 

spørgsmål hun vil. 

Vi gennemgår vores DO-TO liste. 

2.    Økonomi 

Hvordan går det med at afslutte årsregnskab for 2017? 

Årsregnskabet er næsten færdig, dog mangler der lidt samt at få en godkendelse fra vores revisor. BN 

finder en dato til et møde med vores revisor, Line Bisgaard. 

BN har haft en lille møde med Lisa Vogel fra DDL om kontingentsystem. BN fortæller om hvad vi 

skal gøre i forbindelse med ind- og udmeldelsen, samt at vi vil modtage indbetaling for opkrævning af 

kontingent fra DDL i starten af marts og muligvis igen en måned efter, hvis ikke alle har betalt til 

tiden. 

Medlemmerne skal helst indmeldes hos os, så vi videregiver beskederne videre til DDU/DDL – det 

samme gælder ved udmeldelse. Dog gør det ikke noget, hvis medlemmerne giver direkte besked til 

DDU/DDL. CD foreslår at fortælle det til generalforsamlingen. 

3.    Intern 

3.1 Generalforsamling 

Brunch er på plads. 80 kr per person for varm mad. Kan evt. købe boller i føtex for 50 kr. 

Alt er på plads. Lav en video til fansiden, så andre end vores medlemmer kan se at vi holder GF d. 15 

april. 

 

3.2 Logo 

Hvad skal vi gøre med det? 

Prøve at kun lave noget med bogstaver. Mindst butterfly/sløjfe, 2 forskellige nyancer af Lilla. LL evt. 

 

3.3 Handicappuljen 

JM og JMK fik lavet en god ansøgning til handicappuljen. Den er sendt til DDU som skal rette den og 

indtil videre ser alt rigtigt godt ud. 

 



3.4 Ladylikes referater 

Emma T vil gerne være referent, hun har sagt at hun ville finde en der kunne være referent sammen 

med hende. Bestyrelsen besluttede at det var en god ide at give hende en deadline, så vi sikre os at der 

er 2 referenter. Deadlinen er 1. April 

 

3.5 LadyLikes fødselsdag d. 12. maj (kombineret med mindfulness-arrangement) 

Selve fødselsdagskage og tilhørende underholdning sørger bestyrelsen for. JM hører en ad om det er 

muligt at lave kage. Medlemmerne skal betale et symbolsk arrangement på 50 kr for fødselsdagen, da 

vi også bliver nødt til at få nogle penge ind. Der skal købes flag til fødselsdagen. Britt er tovholder og 

sørger også for at oprette en begivenhed. Charlotte ser om vi har pynt.  Mindfulness arrangementet 

står Gopika og Britt for. Malene er booket. 

 

3.6 Sommerfest 

Vi holder fast i festen som er velkomne for alle. Sommerfest d. 23 JUNI. CD sender os ”rabatkoden” 

til MySelfie.  JMK undersøger mulighed for at leje lokale i KBH. 

 

3.7 Teaterforestilling ”Jeg er ikke min søster” 

Vores medlemmer er ikke inden for den gruppe, hvor de har store børn. Så det er nok bedst at der er 

andre foreninger, der kan tage dette arrangement. 

 

3.8 Nordicrace d. 19. maj 

JMK sørger for at tage dette videre og laver en meningsmåling på facebook, for at høre om folk er 

interesserede. 

 

3.9 Rikkes besked på facebook 

JM sørger for at putte datoer i kalenderen, da hun alligevel har adgang til kalenderen. 

 

3.10 Tegnsprogstolke 

CD fortæller at Louise fra UCC har kontaktet hende at der er et par tolkestuderende, der rigtigt gerne 

vil ud og bruge/se tegnsprog. De vil også meget gerne være frivillige, hvis det kan lade sig gøre. CD 

melder tilbage til Louise at de er velkomne til vores generalforsamling og at de meget gerne må være 

medlem af LadyLike, hvis det kunne have en interesse for dem. Samtidigt kan vi også bruge 2 til 

børnehjørnet, hvis medlemmerne vælger at tage deres børn med til generalforsamling. 

 

3.11 Kristines indkommende forslag 

Vi synes forslaget er rigtigt fint Britt kontakter MC og spørger om det har konsekvens for DDU, hvis 

vi fusionerer. Samtidigt skal vi finde ud af om vi kan høre Kvindeforeningen om de ønsker at 

fusionere. De holder generalforsamling d. 15 marts. Vi vil undersøge om 2 fra bestyrelsen kan komme 

med. 

  

4.    Ekstern 

 

4.1 Netværksmøde for foreningsformænd d. 3. februar. 



CD kunne ikke selv deltage, og der var ikke mulighed at vi andre kunne deltage, da det var kun for de 

formænd, som var inviteret. CD ved ikke hvordan mødet gik, selvom der er en gruppe på Facebook 

for formænd i DDL regi, hun føler sig overvældet af de mange opslag og beskeder og føler det bliver 

for uoverskueligt at skulle tjekke dem igennem, da FB kun er et sted, hvor hun har kontakt til venner 

eller tjekker begivenheder. 

5.    Arrangementer 

5.1 Evaluering af arrangementer 

5.1.1 Spilleaften på Bastard Cafe d. 21. Februar 

Kun 2 medlemmer der dukkede op, udover JMK. CMD foreslår at næste gang man måske skal give 

info i bedre tid. Det blev til en socialt arrangement, i stedet for spilleaften. JMK fik også chancen for 

at spørge de 2 medlemmer, hvad de syntes om LadyLike.  Det blev til en rigtig god snak, hvor de 

fortalte deres bekymringer ang. LadyLike og det hjælper os rigtigt meget at vide hvad vores 

medlemmer tænker. 

5.2 Kommende arrangementer 

5.2.1 LadyLike ude i det grønne d. 3. marts (Bianca) 

Begivenheden blev desværre udsat i sidste øjeblik, da vejret ikke var så godt. 

 

5.2.2 Mindfulness d. 12. maj (Gopika) - kombineret med LadyLikes fødselsdag. 

Vi har booket DUFs lokale til den dag. 

Vi har desværre valgt at droppe Malene Melanders oplæg, da hun er for dyr. 

6.    Arbejdsgrupper (oversigt til tovholder) 

6.1  Spilleaften (JMK) 

JMK er frisk på at arrangere en spille aften mere på enten Bastard eller Absalon. Der bliver diskuteret 

om det skal meldes ud i god tid eller om der er plads til det spontane. 

 

6.2  Mindfulness, Gopika (BN) 

Alt er på plads. 

 

6.3  Bagedysten, Stine (KK) 

KK hjælper Stine med arrangere, de prøver at finde en dato. En overordnet tema som skal være 

gennemgående i alle kager, fx farven lilla. Bagerne får et lille tilskud til kager og medlemmer, der 

ønsker at smage kagerne skal betale et symbolsk beløb for at smage kagerne. 

 

6.4  Udendørs aktiviteter i forår (JM) 

Ord bliver ikke til handling indtil videre. JM vil opfordre medlemmet til at deltage i arbejdsgruppe til 

sommerfest som arrangør af udendørs aktiviteter eller arrangere Walk-n-talk. JM har ikke fået 

kontaktet medlemmet endnu, da intet er på plads endnu mht. sommerfest. 

 

6.5  Pelle Hvenegaard, Camilla (JM) 



Der er søgt til handicappuljen og nu venter vi bare på svar. Camilla har lovet at kontakte Pelle og høre 

om det er muligt at holde foredrag i enten Oktober eller November. 

6.6  Gung Ho i 2018, Camilla (JM) 

JM kontakter Camilla og hører om hun stadig er interesseret i Gung Ho arrangementet. 

 

6.7  5kamp, arbejdsgruppen, Tegnbølgen, Absalon & LadyLike (CMD) 

Der har været en del misforståelser på dette arrangement i bestyrelsen. Vi har ikke fået kommunikeret 

nok på tværs af foreningerne. Det er lidt svært at komme videre, da en medarbejder kun svarer når 

hun er på arbejde i Absalon. Charlotte rykker for svar, men ingen svarer hende. 

 

6.8  Twerk, forslag fra medlem(CMD) 

Der er ikke sket noget siden sidst, så vi lægger arrangementet på standby indtil videre. 

7.    Eventuelt 

7.1 Et punkt der hedder medlemstilfredshed til GF 

  

8.    Næste bestyrelsesmødedato 
Næste bestyrelsesmøde finder vi ud af, når vi får den nye bestyrelse. 

  

 


