
Referat	  af	  Ladylike	  bestyrelsesmøde	  d.	  5/11-‐14

1) Evaluering	  af	  Pubcrawl

⁃ Alt	  i	  alt	  super	  aften	  –	  godt	  arrangement

⁃ Få	  tilmeldte	  pga.	  kort	  varsel

⁃ Arrangement	  igen

⁃ CD:	  Tolk	  ikke	  nødvendig

1) Julehygge

⁃ Der	  skal	  Gindes	  arbejdsgrupper

⁃ Bjarne	  fra	  Absalon	  kommer	  –	  evt.	  samarbejde

⁃ Opslag	  til	  tilmelding

⁃ Evt.	  komme	  før	  og	  forberede	  i	  lokalet

⁃ (Diskuteret	  under	  punkt	  5)	  På	  Julehygge	  skal	  problemet	  med	  lokaler	  forklares	  for	  
medlemmerne.

1) Medlemsmøde

⁃ 26/10-‐14	  aGlyst

⁃ Planlagt	  til	  ny	  dato:	  31/1-‐15.	  Programmet	  fra	  26/10-‐14	  gennemgås	  denne	  dato

⁃ Fællesfoto	  tages	  på	  Ladylike	  Generalforsamling	  til	  april	  2015

⁃ (Diskuteret	  under	  punkt	  5)	  Evt.	  efterfølgende	  møde	  med	  Absalon

1) Velkommen	  i	  bestyrelsen	  til	  CB

⁃ På	  trods	  af	  fratrædelse	  og	  CB’s	  indtræden	  i	  bestyrelsen	  vælges	  der	  ingen	  ny	  
suppleant.	  Bestyrelsen	  fortsætter	  uden	  suppleant	  frem	  til	  næste	  generalforsamling

⁃ CB	  får	  taget	  billede	  til	  hjemmesiden



1) Musikanlæg

⁃ Julehygge:	  CB’s	  anlæg	  bruges

⁃ Ved	  evt.	  samarbejde	  med	  Absalon	  og/eller	  medlemmers	  indmeldelse	  i	  DDL	  (som	  evt	  
tages	  op	  ved	  senere	  lejlighed)	  vil	  dette	  problem	  være	  løst.	  (SL	  har	  snakket	  med	  
Michael	  om	  det)

⁃ Afstemning	  om	  ovennævnte	  tages	  til	  Julehygge

1) TETO.nu-‐møde

⁃ Generelt	  positivt.	  Gerne	  Glere	  samarbejdsarrangementer	  fremover

1) Absalon

⁃ Se	  andre	  punkter

1) Håndbog

⁃ AU	  har,	  men	  bestyrelsen	  har	  ikke

⁃ Håndbog	  laves	  i	  januar

1) Evt

⁃ Forårsfest:	  SL	  har	  kontaktet	  Bianca	  om	  lokalet.	  Pynt	  er	  tilladt,	  dog	  ikke	  søm	  i	  
væggene.	  Max.	  100	  pers.	  Pris:	  500,-‐	  for	  caféen	  pga.	  rengøring	  +	  200,-‐	  for	  evt.	  
projektor

⁃ Medlemsmøde:	  SL:	  Ærgerligt	  med	  aGlysning	  26/10.	  Løsning:	  Fremover	  (fra	  og	  med	  
2015)	  gennemføres	  ved	  min.	  10	  tilmeldte	  for	  at	  bevare	  troværdighed	  for	  Ladylike	  
og	  bestyrelsen.

⁃ Næste	  bestyrelsesmøde:	  d.	  8/12-‐14	  kl.	  17.00	  i	  Absalon

⁃ Julefrokost:	  13/12

Referat	  af	  møde	  mellem	  Ladylike	  AU	  og	  bestyrelse	  d.	  5/11-‐14

Tema:	  Julefrokost



1) Lokale:	  Rosenvænget,	  sal	  A	  (1.sal)

⁃ Faciliteter:	  intet	  køleskab	  og	  intet	  køkken

⁃ Max	  70	  pers

⁃ Stole	  +	  borde	  til	  rådighed

⁃ Lejet	  for	  lørdag	  og	  søndag

⁃ AU	  og	  Bestyrelse	  mødes	  evt.	  lørdag	  til	  forberedelse	  og	  frokost	  inden	  arrangementet

⁃ (Dette	  punkt	  blev	  gennemgået	  uden	  AU’s	  deltagelse)

1) LH:	  Gennemgang	  af	  AU’s	  hidtidige	  møder

⁃ Mangel	  på	  klar	  kommunikation	  mellem	  AU	  og	  bestyrelsen

Bestyrelsens	  synspunkter:	  Mangel	  på	  tovholder	  gør	  det	  svært,	  men	  ønsker	  forbedring	  
fremover

Enighed	  opnået	  om	  tovholder	  for	  AU	  (CF)	  +	  at	  AU	  står	  ”over”	  og	  bør	  informeres	  før	  almene	  
medlemmer

⁃ Mangel	  på	  forventningsafstemning	  mellem	  AU	  og	  bestyrelsen

AU:	  Ønske	  om	  tydeligere	  retningslinjer.	  Fx	  om	  forventning	  om	  hjælp	  ved	  arrangementer

Bestyrelsen:	  AU’s	  rolle	  primært	  på	  dagen	  for	  arrangementet

AU:	  Nej…løbende	  samarbejde.

⁃ AU	  ønsker	  mere	  indGlydelse.	  Bl.a.	  på	  valg	  af	  datoer.	  Vedtaget

1) 18.	  december	  (julehygge	  i	  Absalon)

⁃ Bestyrelsen	  møder	  15.00.	  AU	  15.30

1) Medlemsmøde

⁃ 31/1-‐15.	  Vedtaget

1) Julefrokost



⁃ Lokale:	  Rosenvænget,	  Sal	  A.

⁃ Problem:	  Mangel	  på	  faciliteter.	  Løsning:	  Leveret	  mad	  udefra	  +	  thermoboxe	  med	  is	  til	  
opbavaring	  af	  drikkevarer

⁃ Pris:	  800,-‐.	  Ladylike	  står	  selv	  for	  oprydning,	  mens	  rengøring	  er	  med	  i	  prisen.

⁃ Pga.	  besværligheder	  med	  samarbejdet	  om	  lokalerne	  Rosenvænget	  ønsker	  
bestyrelsen	  skift	  til	  samarbejde	  med	  Absalon	  og	  dermed	  brug	  af	  deres	  lokaler.

⁃ Tolkestuderende	  i	  baren:	  4	  tilmeldte.	  Turnusordning.	  Start	  kl	  20.00

⁃ Kendetegn	  til	  ansvarlige:	  JK	  er	  ansvarlig.	  Sløjfe	  el.	  lign.

⁃ Bestyrelsen	  sørger	  for	  indkøb	  af	  mad

⁃ AU	  kontakter	  Britt	  for	  budget

⁃ Forslag	  om	  ”happy	  hour”	  for	  at	  sørge	  for	  at	  få	  alle	  drikkevarer	  udsolgt,	  så	  ingen	  skal	  
sørge	  for	  at	  få	  dem	  med	  hjem	  efter	  arrangementet.

⁃ Program	  for	  arrangementet	  og	  forberedelser	  dertil	  laves	  på	  dagen

1) Mandag	  8/12

⁃ AU	  deltager.	  Dog	  ikke	  al	  tiden.


