
Dagsorden 
Overgangsmøde + bestyrelsesmøde 
 
  

Dato: 4 oktober 2020  

Tid & sted: 17.00-19.00 via zoom (online) 

Til stede:  Julie Morville (JM) Ida Eisensøe (IE) Christina Bihl (CB) Line Bisgaard (LB) Mai 

Cecilie Hermansen (MCN)  

Afbrud fra:  Caroline Seiler (CS) Michala Christensen (MC) Esther Viñas Oliveró (EVO) 

 

● Valg af tegnstyrer: Ida  

● Valg af referent: Ida  

● Godkendelse af referat fra sidste møde: ✔️ 

● Opfølgning af to do-listen: Ingen to do-listen på grund af overgang til nye bestyrelse. 

 

1. Vejrudsigten  

1.1 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

“Vejrudsigten” blev præsteret for de nye bestyrelsen og  startede med at fortælle lidt om 

hvordan det går, alle har det godt og er spændt på at komme i gang.  

 

2.  Økonomi 

2.1 Kontingent  

MCN fortæller at hvad vi har fået udbetalt for kontingent ikke stemmer overens med hvor 

mange antal medlemmer vi har. Så bliver der nævnt at der er faktisk nogen som slet ikke har 

fået kontingentopkrævning for i år selvom de er medlem. Så dette skal undersøges og der skal 

kontaktes Lisa eller Serhat.  

 

2.2 Budget for 2020  

MCN fortæller om hvordan vores budget for 2020 ser ud, og vi har ikke brugt særlig mange 

penge i år delvist også på grund af corona, men ellers så ser økonomi fornuftigt ud.  

2.3 Arrangementer 2020 

Hvor mange penge skal der afsættes til arrangementer pr 2020? 

  

2.4 Overveje en ny bank? 

Vores nuværende bank er blevet alt for dyrt i drift at beholde, og der har været problemer 

med banken her de seneste måneder, så vi har besluttet os for at prøve at lede efter en ny bank 

men først undersøge muligheder og hvad der bedst kan betale sig for LadyLike.  

 

 

3.    Intern 



3.1 Ladylike Introducering 

JM - Der bliver forklaret til de nye i bestyrelse om de forskellige ting, hvad det er og hvordan 

det fungerer og der bliver vist via zoom hvordan man bruger de forskellige ting.  

 

Handicappuljen  

JM - Der kan søges om penge til 1 eller 2 arrangementer om året via DDU. Der er lavet en 

guide til hvordan man skriver en ansøgning til handicappuljen som er blevet lagt op i 

LadyLikes drev.  

 

Formandsnetværk 

JM - DDL har lavet det om så det ikke længere hedder formandsnetværk men 

foreningsnetværk, og i før tiden var det kun formand som kom med til mødet som en slags 

lukket forum kun for formand men fremadrettet er det mening at der kan komme 2 fra 

bestyrelsen som repræsentanter fra LadyLike.  

 

MCN - Spørger om Kassernetværk da det tidligere er blevet nævnt at DDL muligvis ville 

lave en, men ser ud til at de måske ikke har tænkt sig alligevel. Der blev opfordret at kontakte 

DDL og evt de andre kasser i andre forening hvis man vores kasser føler at der er behov for 

at de andre kasser kan sparre med hinanden. Evt oprette en gruppe på fb på eget initiativ.  

 

Ungdomsseminar 

JM - DDU plejer at arrangere ungdomsseminar 1x om året, men i 2019 blev der ikke afholdt 

noget. Der plejer man at sende 2 fra bestyrelsen afsted. Formålet er at man har mulighed for 

at kunne sparre med andre foreninger og de seneste gange har det handlede om at man ville 

undersøge om man kunne lave et arrangement med flere foreninger, men det er ikke blev 

gennemført endnu, det ligger en kæmpe arbejde bag det.  

 

Kontingentsystem & Medlemsliste system 

JM - Fortæller om hvordan kontingent systemet var i før tiden og hvordan det er nu og at man 

kan kontakte Lisa eller Serhat i forbindelse med kontingent og vi kan også få opfølgning på 

vores medlemslisten i forbindelse med udmeldelse, indmeldelse. Givet information om at 

snart vil DDL have en hjemmeside klar med medlemslisten så vi som foreninger selv kan gå 

ind og tjekke det så det bliver spændende med hjemmesiden. Vi har også vores egne 

medlemslisten via Excel hvor vi kan danne overblik selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjemmeside & Logo 

JM - Projekt om hjemmeside har været oppe og nede flere gange undervejs de sidste 3 år, det 

har ikke været nemt. Men hjemmesiden fungerer ikke som det er nu, og skal fornyes.  

Vi i den nye bestyrelsen har besluttet os for at til næste bestyrelsesmøde skal vi have fundet 

nogle navne på nogle der evt kunne lave hjemmesiden og gå i gang med det projekt og det 

bliver en fælles projekt. Da det er vigtigt at vi har en hjemmeside som fungerer målet er ikke 

at vi skal bruge mange penge på den. Men at det bare skal fornyes og kunne fungerer 

optimalt.  Selve logo-projektet har også været oppe og nede og de sidste par år og tidligere 

bestyrelsen har fået et par forslag og tilsendt logo men de var ikke tilfreds med hvordan 

logoet kom til at se ud og derfor blev den lagt på hylden. Tanken er selvfølgelig at det kunne 

være så fedt hvis vi kunne arbejde videre på logo-projekt. Men det tages op til næste 

bestyrelsesmøde.  

3.2 Fordel bestyrelsens opgaver og ansvar 

Vi skal bruge 2 nye app trello og telegram til vores bestyrelsesarbejde. Trello er god til to-do 

listen og telegram for at skille ad mellem frivilligt og privatliv. Tanken at via Trello at man 

tager de to-do listen man vil lave og man kan se hinandens opgaver så vi kan hjælpe 

hinanden. Dagsorden lægges op dagen efter bestyrelsens møde så vi har ca 1 måned til at 

tilføje ting og god tid til det. Referater vi skiftes til at skrive og lægges op senest et par dage 

efter mødet.  

 

3.3 Vedtægtsændringen 

Vi fik godkendt en vedtægtsændring til vores GEFO, som lige skal rettes lidt i selve 

formulering men målet er det samme. Dette venter vi med til næste bestyrelsesmøde hvor alle 

er med.  

 

4. Ekstern 

4.1 Absalons julefrokost  

MC er tovholder på dette arrangement, da hun ikke er til stede i dag, bliver det også taget op 

til næste bestyrelsesmøde 

 

4.2 Døves jul 

Vi er blevet kontaktet af Serhat (DDL) - tages op til næste bestyrelsesmøde.  

5.    Arrangementer 

5.1 Nanna foredrag – Handicappuljen 

Vi i den nye bestyrelsen skal tage kontakt til hende og begynde at planlægge hvilke dato 

hendes oplæg skal gennemføres. Det skal ihvertfald gennemføres i januar ifm 

handicappuljen.  

 

5.2 Breakout room  

Der skal findes en ny dato, og finde ud af i forbindelse med økonomi da vi har fået det til 



“god bevis” da det blev aflyst sidst på grund af corona. LB var tovholder til dette 

arrangement, men vi går videre med det til næste bestyrelsesmøde 

 

5.3 Fremadrettet arrangement  

Vi har diskuteret meget om hvordan arrangementer skal være fremadrettet på grund af 

tilstand med corona. Vi vil rigtig gerne prøve at se om vi kan arrangere små og evt udendørs 

arrangementer og samtidig også tilbyde online arrangementer. Vi har fået opgaven til at 

tænke over hvilke arrangementer det kunne være til næste bestyrelsesmøde.  

6.   Eventuelt 

 

7.  Næste bestyrelsesmøde 

Der er blevet oprettet doodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 


