
Referat til bestyrelsesmøde – dato: d. 5 november kl.
17.30-19.30

Hos Danske Døves Ungdomsforbund, Snaregade 12, KBH K.

Til stede: Britt Nøhr (BN), Line Bisgaard (LI), Michala Christensen (MC), Sarah Lind (SL),
fraværende: Emilie Molly Andreasen og Michelle Barløse

1. Valg af tegnstyrer: BN
2. Valg af referent: LI
3. Opfølgning fra sidst – hvad har vi nået?

- Kontingent opkrævning / gamle & nye medlemmer: BN
Det var nemt at opkræve - næsten alle vil fortsætte. 4 medlemmer holder pause i dette år.
Vi har fået 3 nye medlemmer. Vi har ikke mistet medlemmer, hvilket er positivt.

- Den nye hjemmeside: LN
Det er gået godt med at tilføje tekster og billeder i den nye hjemmeside, det forventes at
hjemmesiden er klar til medlemsmødet d. 30 november.

4. Evaluering af arrangementer: Foredrag d. 21 oktober og græskaraften d. 31 oktober

SL: det var et godt foredrag - spændende. Gerne flere af den slags.
BN: græskaraften - det var ærgerligt at flere ikke kom. Alle: Fremover skal det være bindende m. sidste
frist- ellers vil vi miste penge. LI: Det var virkelig ærgerligt at mange ikke kom, da aktivitetsudvalget har
gjort et stort arbejde ud af det. De gjorde det flot.
LI og BN: Det var virkelig sjovt og en god aften. Stor ros til aktivitetsudvalget. Det var fedt at være
sammen uden alkohol.

5. Nyt vedr. sponsoraftale: LI

Overraskelse til medlemsmødet: præsentation af vores sponsor
Britt og Michala vil præsentere vores nye sponsor, Tegnsprog-Tolkning.dk (TT) til medlemsmødet.
Anders Kirchheiner og Emilie Lykfeldt vil komme og holde et oplæg.
Punkter til præsentationen: hvorfor vil vi have et sponsor; vi blev tilbudt af TT - det er også en fordel
for medlemmer. Det er dog ikke en tvang at bruge tolkefirmaet - kun et tilbud/det er frit valg for alle
medlemmer. Vi får et engangsbeløb (til arrangementer) samt en lille procentdel af tolketimer, vores
medlemmer bestiller hos TT. Vi deltager også i 2 faglige møder/networking om året, arrangeret af TT.
Sponsoraftalen løber fra d. 1 december 2013 og et år frem. Vi skal købe en lille gave til Anders og
Emilie - som tak.
Bestyrelsen skal mødes inden medlemsmødet kl. 12 d. 30 november, så vi kan gøre os klar.



6. Samarbejde med Absalon: LI

Absalon har kontaktet LadyLike med henblik på et samarbejde.
Bestyrelsen er interesseret i et samarbejde med Absalon, således vi en gang i mellem kan låne deres
lokaler. LI sender en bekræftelse til Absalon.

7. Diskussion: Sløjfer - vi mangler flere, skal vi lave flere med den samme farve eller nye?: LI

Alle bliver enige om at medlemmerne skal diskutere dette til medlemsmødet d. 30 november, så
bestyrelsen kan beslutte i det næste bestyrelsesmøde om vi skal beholde det gamle sløjfe eller finde
på noget helt nyt.

8. Nye arrangementer/indsats: hvad skal der nåes inden næste bestyrelsesmøde og
ansvarsfordeling: Alle

Julefrokost: Aktivitetsudvalget + Bestyrelsen samarbejder om underholdninger under frokosten.
Maden er bestilt. Drikkevarer (spiritus og sodavand) skal købes ind inden d. 30 november - det skal
være et sted, hvor drikkevarerne kan returernes (Føtex).
Dresscode: Eget festtøj (sidste gang var mange utilfredse med at der skulle være et bestemt
dresscode)
Det besluttes at aktivitetsudvalget og Bestyrelsen mødes d. 16 november kl. 13 for at fordele
arbejdsopgaverne til alle.
Der skal laves en outtakes-video til frokosten: LI sørger for det.
Lån af projektor hos DDU: LI spørger DDU.
Nøgle til festlokalet: LI henter den.
Barvagt - MC prøver at finde tolkestuderende til baren.
Optagelsesritual: LI og SN

9. Opdatering i klubbens økonomi: BN

Vi har en bedre økonomi nu. Vi kan give omkring 500 kr. pr. arrangement - selvfølgelig afhængigt af
arrangementets størrelse (beløbet kan stige eller falde).

10. Næste bestyrelsesmøde – dato og hos hvem.

Hos MC - d. 27 januar 2014.

11. Evt. (og udenfor referat)
- Michelle (annulleres da hun ikke er til stede)

Tak for denne gang - vi ses!


