
Dagsorden til Ladylikes bestyrelsesmøde 

Afholdt torsdag d. 6 sep. 2018 kl. 17.30 hos Caroline   

  

Fremmødte: CS, IE, KK, JM 

Afbud fra:  Michala C 

  

A.   Valg af tegnstyrer:  CS 

B.   Valg af referent: CS 

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde:  ??? 

D.  Opfølgning af to do-listen:  JM 

  

1.Vejrudsigt - Alle er bibi 

2. Økonomi 

2.1 Fundet ud af i forbindelse med hvor de par tusinde er blevet af? 

Jep,  900 kroner ekstra i år ifm. overskuddet fra 2017 som bestyrelsen brugte på 

julefrokost i januar 2019, derfor har vi  ca. 900 kroner ekstra på budgettet ifm. 

bestyrelsesmøder. 

CS snakker med Britt næste uge om hvordan systemet er på EXCEL. 

 

2.2 Kontingent 

Michala opkræver 3 medlemmer, der ikke har betalt kontingent.  

3. Intern 

3.2 Fonde / årshjul 

- Caroline har lavet årshjul for 2018, også skal for 2019. Generalforsamling i 

marts, bagedyst d. 8 marts (?), Kähler i Februar, Ride (hvem?)   

 

3.3 Referater 

- Sætter referater ind på Ladylikes FB gruppe for medlemmer. 

 

3.4 Whatsapp og bestyrelses facebook gruppe 



- Fremover skal vi bruge Whatsapp til akut beslutninger som er hastesag. Ellers 

brug Facebook generelt. 

 

4. Ekstern 

3.1 DD3 Campus 

- CS og JM overvejer at deltage, undersøger nærmere 

5. Arrangementer 

5.1 Medlemsmøde   

- IE + CS har ansvar for dette arrangement, og de skal finde ud af om det skal 

være før en cocktail eller tivoli arrangement. 

5.3 Pelle Hvenegaards foredrag 

- Alt er på plads! Vi skal muligvis hjælpe Camilla med lave sandwich inden 

foredraget. 

 

5.4 julefrokost 

- MC er tovholder, og vi er småt begyndt med arrangere det. 

 

5.5 Julebanko samarbejde med kvindeforening og Absalon 

- JM + KK tager ansvar med kontakte alle de foreninger og spørge om de er 

med på en fælles banko på Brohusgade 

 

5.6 Hung go løb 

- JM sørger for at købe nogle forfriskninger til løberne på dagen.  

 

5.7 Tegnsprog cafe med tolk studerende samarbejde med LL arrangement. 

- CS kontakter dem og hører dem ad.  

 

5.9  30 minutter gruppearbejde 

- Det kunne vi ikke nå i dag.  

 

5.10 Mix volley stævne i Vejle d. 3 November 

- Vi prøver at sende to hold på vegne af LL. Transport, vi joiner bus med 

Absalon derhen. 300 kr pr person 



  

6. Eventuelt 

6.1 Hvordan får vi fat i de yngre medlemmer, 

- Vi udsætter emnet til næste møde, da vi ikke kan nå mere i dag.  

  

7. Næste bestyrelsesmøde 

 

 


