
Referat LadyLikes bestyrelsesmøde 
Afholdt tirsdag d. 5 November kl. 17.00-??.00 – Hos Michala 

  

Fremmødte: JM, MC, CS, KK, IE  

Afbud fra: 

  

  

Valg af tegnstyrer: Michala 

Valg af referent: Michala 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Ja 

Opfølgning af to do-listen: 

KK: Kontakt Michelle mht logo:  

CS: Betal IE & KK for PH foredrag  

JM&IE: Find dato til Kähler værksted 

JM: Bestil My-Selfie:  

1. Vejrudsigt 

Både Caroline, Julie og Karoline er stressede. Ida ferie imorgen og har brug for det. Michala også lidt 

stresset pga afleveringer. Men ellers har vi alle det godt.  

2. Økonomi 

2.1. Hvordan går det med vores økonomi? Har CS fået snakket med Britt? 

- Caroline har snakket med Britt. Efter en snak med Britt, bedre styr på økonomien.  

  

2.3 – Der er nogle penge der skal udbetales fra NemTilmeld, så vi skal lige kigge efter om vores kort 

nr er rigtigt. 

- Julie har ansvar for det. Nogle penge fx Pelle, Gungho og par andre skal betales til LadyLike.  

  

3. Intern 

3.1  Hvordan var ungdom forenings møde? 

- Mødet gik meget godt, vi fik snakket om mange ting såsom samarbejde mellem foreningerne, 

arrangementer, støtte.  

  

3.2. Hvordan var formand netværksmødet?  

- Rigtigt godt, alle kendte hinanden meget godt. Så det var som at være den nye elev i klassen. 

DDL har nogle forskellige ideer til hvordan de vil overleve. Blandt andet ved at oprette en 

under forening der hedder DDL venner, som hørende kan være medlem i, som en slags støtte 

medlem. Der blev forklaret lidt om tolkeområdet. De andre foreninger er tydeligvis meget 

større end os og har lokaler.  



  

3.3 Hvornår skal vi afholde bestyrelsesmøder? 

- Den første tirsdag hver måned. Det næste bestyrelsesmøde bliver hos Ida d. 4 december.  

  

3.4 Vores egen julefrokost 

- Udsat til 19 januar pga Michala rejser til Finland.  

 

3.5 Mobil 

- Vi ejer en mobil, som kommer fra en medlem, hvilket vi ikke vidste. Vi overvejer at bruge 

den til mobilepay til vores arrangementer.  

  

4. Ekstern 

4.1. Line Bisgaard -  Vil gerne hjælpe med hjemmeside 

”Hej. Det er helt okay. Det gør ikke noget. Ja, jeg kan forstå at I ikke har ressourcer til at starte en ny 

hjemmeside op - men hvad med at holde fast i den gamle hjemmeside indtil videre? Jeg synes at det 

giver et bedre overblik over arrangementer på hjemmesiden - for mit vedkommende. Jeg kan faktisk 

godt hjælpe med at opdatere den gamle hjemmeside med nye arrangementer og dokumenter/referater, 

hvis I har brug for det? Jeg har arbejdet med hjemmesiden før, for nogle år siden. Hvis I har bestemt 

at lade hjemmesiden være, er det ok for mig. God søndag . Hilsen fra Line.” 

- Vi takker ja til Lines tilbud om at holde hjemmesiden opdateret. Vi vil finde ud af om vi kan 

finde en arbejdsgruppe til Line, hvis hun gerne vil have det, eller hun finder selv en.  

 

 

 

 

4.2. Hvordan får vi ellers fat i de nye medlemmer? 

- Må gerne tage udgangspunkt i til julefrokost og efter julefrokost? Skal der evt 

laves en fed video, hvor der bliver fortalt om fordele hos LadyLike?  

Vi begynder med julefrokosten, efter det, finder vi på noget nyt. Vi tænker på, at tiltrække nye 

kvinder ved at give dem 2 gratis arrangementer og bagefter kan de overveje om de gerne vil 

blive medlem.  

  

4.3.Medlemshjulet skal hurtigst muligt postes, er det færdigt? 

- Medlemshjulet er lavet.  

  

5. Arrangementer 

5.1. Opfølgning efter Pelle Hvenegaard arrangementet   



Et meget succesfuldt arrangement, mange tilmeldte og et virkeligt spændende foredrag. Vi aftaler, at 

det bliver vores faste arrangement hver år med forskellige oplæg.  

  

5.2. Medlemsmøde – er alt på plads? (26 tilmeldte pr D.D) 

- Alt er på plads, det bliver ikke Mad og Kaffe pga kan man ikke kan reservere bord, så det 

bliver til Livingstone, som har den samme koncept. Alt med budget og økonomi er på plads. 

Caroline og Ida undersøger om turpas pga flere tilmeldte end forventet.  

  

5.3. Julebanko -   

- Forældre sørger for deres børns legetøj (Karolines todo).  

- 1866 sørger for kager og drikkevarer 

- Frivillige til børnehjørnet fundet.  

- LadyLike har ansvar for banko plader. 

  

5.4. Julefrokost – (4 tilmeldte pr D.D) 

- MySelfie skal bruges til julefrokosten.  

- Michalas opslag om mad, adresse osv skal deles på Facebook en gang om ugen.  

- Indhold af julebordet sættes ind på begivenheden.  

  

6. Eventuelt 

  

7. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er 4 december. Vi skal have en punkt kun om julefrokosten, så vi får styr på 

alt inden.  

  

  

 


