
Referat af LadyLikes bestyrelsesmøde d. 7. juni 2019 

Afholdt hos Caroline Seiler 

 

Fremmødte: JM, MNC, CS, KK og IE 

Afbud fra: MCH 

  

A.   Valg af tegnstyrer:  CS 

B.   Valg af referent: KK 

C.  Godkendelse af referat fra sidste møde: JA 

D.  Opfølgning af to do-listen:   

1.Vejrudsigt 

Alle medlemmerne af bestyrelsen har det godt. Nogen har lidt travl på grund af 

eksamener, flere arbejdstimer og ferier i sommeren, men stadig lige så tændte på at 

LadyLike skal køre som sædvanligt. 

2. Økonomi 

2.1 Underskriv årsregnskab for 2018 

DONE 

 

2.2 Opdatering om økonomi i år 

Vores kære Mai har netop udført sin første opgave som kasserer og opdateret vores 

tidligere Excel-ark til noget langt mere overskueligt, så resten af bestyrelsen også 

kan være med. 

 

Vi har i alt kr. 29.000 cirka, så vi har en pænt stor pengesæk at dele ud indtil den 

næste kontingent runde. Efter sommerferien kan vi i gennemsnit bruge kr. 6.000 til 

arrangementer pr. måned, arrangere noget gratis eller give større tilskud. 

 

2.3 Bestyrelsens julefrokost på Food Club 

Budget for udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder i 2018 lød på kr. 2.500. Der 

er blevet brugt kr. 2.263,69, så vi har kr. 346,19 i overskud. Men den tidligere 

bestyrelse har holdt julefrokosten på Miklagaard og brugt kr. 894, så der var lidt 

udfordringer med at finde ud af hvor meget vi hver især skal betale af egen lomme i 

forbindelse med Food Club. 

 

Vi kom frem til at den tidligere bestyrelses julefrokost tilhører budget for 2017, så 

dette er løst. Vi skal betale i alt kr. 550 for os alle sammen. 

 



2.4 Kontingent 

Vi har ikke modtaget kr. 11.400 for dette års kontingent, men kun 10.400. Hvad 

skyldes det? Caroline kontakter Lisa Vogel og hører hende ad herom. 

 

2.5 Bankoverdragelse 

Overdragelsen fra Caroline til Mai trækker lidt ud, da vores dirigent til 

generalforsamling uheldigvis ikke har sendt referat med sin underskrift på, men han 

er blevet bedt om at gøre det. Derefter burde det gå som smurt. 

 

2.6 Fremlæggelse af budget 2019 

Godkendt 

3. Intern 

3.1 Referat af generalforsamling 2019 

Den er kommet. Mangler som nævnt dirigentens underskrift, før den er fuldgyldig. 

 

3.2 Hjemmeside 

Vores medlem Line Bisgaard har tilbudt at fikse og opfriske hjemmesiden. Hun har 

bedt om alle vores referater fra bestyrelsesmøder til hjemmesidens arkiv.  

 

Desværre er hun kommet frem til at hjemmesiden har brug for at blive opdateret, og 

dette kan kun Troels Holstein Madsen, som kan gøre det, da han er hjernen bag den. 

Han vil med glæde hjælpe, men det vil koste lidt.  

 

3.3 Hvad skal vi bruge overskuddet fra DDU-festen til? 

Vores arbejdsgruppe til DDU-festen har været fantastisk. Festen ville ikke være blevet 

en succes uden det team, så vi snakker om at fejre dem på en måde, så de får en bid 

af kagen. 

 

3.4 Hvad skal præmien for “Årets Ungdomsforening 2018” bruges til? 

Vi har vundet kr. 3.000 for prisen og snakker om at dele ud, så alle får glæde af 

pengene. Men denne gang får vores kære medlemmer mulighed for at komme med 

idéer til hvad vi kan arrangere. 

 

4. Ekstern 

4.1 Døves Kulturdag 2019 i Aalborg 27.-29. september 2019 

Bestyrelsen vil leje en AirBnB-lejlighed og have en god bestyrelsesweekend sammen. 

Vi vil leje en stand til kr. 200,00 for at reklamere for vores skønne forening, og 

dermed også støtte Aalborg Døveforening. 



 

5. Arrangementer 

5.1 Mystery Makers 15. maj 2019 

Arrangeret af Stine Kongsted.  

 

Ida deltager som privatperson, så dette skal afklares med Stine. 

 

5.2 Forhindringsbane d. 7. september 2019  

Arrangeret af Stine Kongsted, Britt Nøhr og Line Bisgaard 

 

Vi mangler tekstbeskrivelse til begivenheden på Facebook.  

Mad er inkluderet i deltagergebyret. 

 

5.3 ECCO Walk d. 8. september 2019 

Arrangeret af Bianca Majgaard. LadyLike giver fuld tilskud til medlemmer, 60 kr per 

person.  

 

Ikke-medlemmer kan åbenbart tilmelde sig på nemtilmeld uden at betale, så vi skal 

have oprettet et tilmeldingssystem, hvor ikke-medlemmer betaler det fulde gebyr ved 

tilmeldingen, så det ikke bliver for besværligt for Mai at opkræve ikke-medlemmer for 

“tilbagebetaling”. 

 

5.4 Katrine Gisiger d. 2. oktober 2019 

Arrangeret af Stine Kongsted 

Samarbejde med Døveforeningen 1866. 

 

Der er lidt usikkert hvordan samarbejdet med den anden forening skal foregå, og der 

er derfor to planer i ærmet: 

 

- Plan A: 

Hvis det lykkes LadyLike at få penge fra Handicappuljen, betaler vi kr. 

2.000,00 for leje af Festsalen og begge foreninger deles om indtægten for 

salg fra Café 17 med den betingelse at LadyLike og 1866 hjælpes ligeligt ad 

frivilligt. 

 

- Plan B: 

Hvis det desværre ikke lykkes LadyLike at få penge fra Handicappuljen, vil 

1866 leje lokalet ud gratis, men al indtægt fra Café 17-salget går til dem. 

 



Ida og Julie overtager Carolines tovholder-rolle i dette arrangement, og i fremtidig 

kommunikation mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen er Caroline ikke inkluderet. 

Der skal oprettes begivenhed på Facebook og på NemTilmeld, så snart vi ved mere 

om hvilken plan vi skal benytte os af. 

 

5.5 Copenhagen Pride d. 17. august 2019 

Michala og Karoline arrangerer. De skal holde et møde, lave et prisoverslag og 

planlægge yderligere. Der er lige pt. tale om at få trykket “LadyLike” i regnbuens 

mange farver på T-shirts, så medlemmerne kan tilmelde sig, få en T-shirt og gå med i 

parade. 

 

5.6 Go-Kart 

Arrangeres af Caroline og Michala 

6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde: Doodle 

 


