
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  	  
Afholdt	  d.	  8	  Juni	  2017	  kl.17-‐21.00	  

Fremmødte:	  JM,	  KK,	  CD,	  CMD,	  BN,	  JMK	  

1. Valg	  af	  tegnstyrer	  -‐	  KK	  

2. Valg	  af	  referent	  -‐	  KK	  

3. Godkendelse	  af	  dagsorden	  –	  bibi!	  

	  

1.	  Vejrudsigt	  

1.1	  Hvordan	  går	  det	  med	  jer	  personligt?	  

Det	  går	  godt	  med	  alle.	  Britt	  kan	  måske	  være	  svær	  at	  kontakte	  frem	  til	  hendes	  eksamen.	  

	  

2.	  Økonomi	  	  

2.1.	  Vejrudsigt	  ☺	  	  

Bibi!	  Britt	  har	  ikke	  afstemt	  endnu,	  men	  cirka	  25.000kr	  på	  kontoen.	  Der	  er	  blevet	  brugt	  en	  del	  
på	  jubilæet,	  men	  der	  blev	  også	  tjent	  meget	  ind	  igen.	  Vi	  har	  en	  del	  drikkevarer	  i	  LL’s	  skab	  –	  
måske	  god	  idé	  at	  sortere,	  registrere	  og	  evt.	  sælge	  dem	  inden	  udløbsdato	  til	  medlemsmødet.	  

2.2.	  Tilskudstørrelse	  til	  kommende	  arrangementer?	  

Vi	  finder	  ud	  af	  det	  løbende,	  idet	  det	  er	  afhængig	  af	  hvor	  mange	  deltagere	  og	  
arrangementernes	  deltagerpriser.	  Vi	  holder	  os	  til	  begrænsede	  deltagerantal	  til	  kommende	  
arrangementer,	  så	  det	  bliver	  nemmere	  for	  os	  at	  bestemme	  tilskudsstørrelsen.	  Hvis	  
deltagerbegrænsningerne	  overgås,	  må	  vi	  finde	  ud	  af	  det.	  Måske	  skulle	  vi	  prøve	  en	  periode	  
med	  100kr	  i	  tilskud?	  

Overholder	  man	  tilmeldingsfrister	  til	  arrangementer,	  får	  man	  tilskud	  fra	  LL.	  Overholdes	  det	  
ikke,	  betales	  hvert	  enkelt	  medlem	  den	  fulde	  pris.	  

MobilePay	  skal	  oprettes.	  

2.2.	  Britts	  møde	  med	  Michael,	  DDU	  

Britt	  har	  været	  til	  møde	  omhandlende	  DDU’s	  kontigentsystem,	  som	  også	  vil	  påvirke	  LadyLikes	  
system.	  Der	  er	  foreslået	  4	  forskellige	  modeller.	  Se	  nedenunder:	  

1.	  En	  selvstændig	  klub/forening	  =	  200	  kr.	  til	  LadyLike	  



2.	  Direkte	  tilknyttet	  DDL	  =	  400	  kr.	  (100	  kr.	  til	  DDL,	  100	  kr.	  til	  DDU	  og	  200	  kr.	  til	  LadyLike)	  

3.	  Tilknyttet	  DDL,	  via	  en	  døveforening	  som	  1866	  =	  900	  kr.	  (100	  kr.	  til	  DDL,	  100	  kr.	  til	  DDU,	  
500	  kr.	  til	  1866	  og	  200	  kr.	  til	  LadyLike)	  

4.	  Tilknyttet	  DDL,	  via	  en	  døveforening	  som	  1866	  og	  slår	  sammen	  med	  Kvindeforeningen	  =	  
1100	  kr.	  (100	  kr.	  til	  DDL,	  100	  kr.	  til	  DDU,	  500	  kr.	  til	  1866	  (evt.	  200	  kr.	  til	  kvindeforening)	  og	  
200	  kr.	  til	  LadyLike)	  

Måske	  skal	  LadyLike	  oprettes	  som	  en	  forening	  under	  DDL,	  for	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  søge	  penge	  
hos	  DDUs	  Ungdomspuljen.	  Men	  problemet	  er	  at	  vi	  faktisk	  har	  medlemmer,	  der	  ikke	  er	  medlem	  
af	  DDL	  =	  opfordres	  til	  medlemskab,	  så	  model	  nummer	  2	  er	  mest	  optimalt	  for	  os.	  

Medlemsmøde	  skal	  omlaves	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling,	  hvor	  der	  stemmes	  om	  
hvilket	  kontigentsystem,	  der	  passer	  vores	  medlemmer	  bedst.	  Den	  ekstraordinær	  
generalforsamling	  skal	  kombineres	  med	  et	  festligt	  arrangement,	  så	  flere	  medlemmer	  vil	  
måske	  melde	  sig	  til.	  

	  

3.	  Intern	  

2.1	  DDU:	  Ungdomsseminariet	  28.-‐29.	  oktober	  2017	  –	  hvem	  repræsenterer	  LadyLike?	  

Charlotte	  og	  Julie	  Meyer.	  Julie	  Morville	  står	  til	  rådighed,	  hvis	  en	  melder	  afbud.	  

	  

2.2.	  Sociale	  medier	  og	  PR	  (JM)	  

• Fanside	  og	  reklame	  

KK	  +	  JMK	  indrømmer,	  at	  der	  har	  hvilet	  en	  sløv	  periode	  over	  synliggørelsen	  af	  LadyLikes	  
fanside,	  men	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  rart	  at	  vi	  alle	  hjælper	  hinanden	  med	  at	  prikke	  på	  skuldrene,	  
når	  der	  skal	  skrives	  korte	  hilsner.	  Fremover	  skal	  fansiden	  løbende	  opdateres	  med	  billeder	  af	  
arrangementer,	  MEN	  der	  skal	  spørges	  om	  tilladelse	  på	  medlemsgruppen	  inden	  
offentliggørelsen.	  

Hjemmesiden	  trænger	  til	  et	  ansigt	  løft,	  da	  den	  er	  ret	  gammel,	  men	  så	  skal	  der	  skaffes	  penge	  
ind.	  	  

Der	  skal	  også	  flere	  videoer	  på	  medlemsgruppen,	  idet	  vi	  måske	  har	  nogle	  medlemmer,	  der	  er	  
bedre	  til	  at	  forstå	  tegnsprog	  ift.	  skriftligt	  dansk.	  

• Spørgeskema	  



Kun	  21	  ud	  af	  57	  har	  svaret	  på	  spørgeskemaet,	  selvom	  alle	  har	  set	  Julies	  opslag.	  Det	  er	  
selvfølgelig	  ærgerligt,	  men	  sådan	  er	  det	  bare.	  	  

Hele	  weekends	  arrangementer	  skal	  droppes.	  Sociale	  aktiviteter	  skal	  arrangeres.	  Der	  skal	  laves	  
informationer	  og	  vejledninger	  til	  nye	  arbejdsgrupper.	  Forplejning	  til	  arbejdsgrupper	  kunne	  
være	  en	  motivation,	  så	  føler	  de	  sig	  ”set”	  og	  rost.	  Et	  bestyrelsesmedlem	  skal	  med	  til	  det	  første	  
planlægningsmøde.	  

• Evt.	  personlig	  LadyLike	  mailadresse	  til	  korrespondance	  med	  arbejdsgrupper?	  

Diskuteres	  næste	  gang	  

	  

2.3.	  Sløjfer?	  

Nye	  medlemmer	  har	  ikke	  sløjfer,	  så	  hvad	  gør	  vi?	  Britt	  foreslår	  en	  hjemmeside/et	  sted	  at	  
bestille	  en	  butterfly/sløjfe,	  så	  op	  til	  medlemmerne	  om	  de	  vil	  købe	  eller	  ej,	  så	  alle	  sløjfer	  er	  ens.	  
Men	  sløjfe	  er	  som	  altid	  minimumskravet.	  

	  

2.4.	  Regler	  og	  retningslinjer	  til	  PR-‐området	  

JMK	  og	  KK	  tager	  det	  op	  selv	  og	  disse	  er	  klare	  til	  næste	  bestyrelsesmøde	  

	  

2.5.	  Opdatering	  mht.	  tovholdere	  til	  arbejdsgrupper	  

Gjort	  

2.6.	  Lave	  en	  beskrivelsesvideo	  af	  nye	  bestyrelsesmedlemmer	  

Gjort.	  JMK	  redigerer	  og	  poster	  den	  på	  fanside,	  så	  snart	  den	  er	  færdig	  

	  

4.Ekstern	  

ABS:	  2.	  december	  julefrokost.	  Fælles	  julefrokost	  eller	  er	  det	  Absalons?	  

Kun	  Absalon	  

Tegnbølgen:	  Hvordan	  står	  det	  lige	  nu	  til	  Miss	  og	  Macho?	  

LadyLikes	  arbejdsgruppe	  er	  lidt	  sløv,	  Camilla	  virker	  mest	  interesseret.	  Christina	  synes,	  at	  det	  
virker	  lidt	  løst	  og	  mangler	  faste	  rammer,	  inden	  hun	  kan	  udvise	  fuld	  interesse.	  Michalas	  fokus	  
ligger	  lidt	  mere	  på	  sin	  kommende	  store	  rejse.	  Charlotte	  har	  overtaget	  tovholder-‐rollen	  for	  



arbejdsgruppen,	  men	  har	  ikke	  hørt	  fra	  Rikke	  (Tegnbølgen),	  men	  Rikke	  har	  selv	  kontaktet	  
Camilla	  og	  mere	  ved	  vi	  ikke,	  så	  Charlotte	  skal	  høre	  Camilla	  an	  om	  hun	  har	  hørt	  yderligere	  fra	  
Rikke.	  

Kvindeforening:	  Hvem	  er	  ansvarlig	  for	  banko?	  Skal	  LadyLike	  tage	  del	  i	  arrangementet?	  

Kvindeforeningen	  har	  kontaktet	  Line,	  som	  har	  ”viderehenvist”	  til	  Christine,	  men	  så	  er	  der	  ikke	  
sket	  mere.	  Christine	  kontakter	  dem	  for	  at	  høre	  mere.	  

	  

3.	  Evaluering	  af	  arrangementer	  

5	  års	  jubilæum:	  	  

• Malene	  Melanders	  foredrag	  
• Sofiebadet	  
• Middag	  og	  fest	  

Foredraget	  var	  kort	  (to	  timer),	  men	  hele	  dagen	  var	  succesfuld.	  23	  deltog.	  Det	  var	  en	  fin	  dag	  
med	  godt	  vejr.	  

Mht.	  arbejdsgruppen	  har	  vi	  lært,	  at	  der	  fremover	  max.	  må	  deltage	  TO	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  
en	  arbejdsgruppe.	  Hvis	  flere	  bestyrelsesmedlemmer	  gerne	  vil	  være	  med	  til	  at	  arrangere,	  skal	  
der	  laves	  rammer	  over	  arrangementet,	  som	  bliver	  videregivet	  til	  arbejdsgruppen	  og	  så	  er	  
resten	  op	  til	  arbejdsgruppen.	  	  

	  

4.	  Kommende	  arrangementer	  

-‐	  Copenhagen	  Women´s	  Race	  (Britt)	  den	  10.	  juni	  	  

-‐	  Mystery	  Room	  (Cecilie	  og	  Stine)	  10.	  september	  

-‐TETO	  foredrag	  –	  November.	  Muligvis	  fortsættelse	  af	  Malene	  Melanders	  foredrag	  fra	  sidst?	  

-‐	  Julefrokost	  9.	  december	  

-‐	  Julehygge	  

-‐	  Ordinær	  generalforsamling	  7.	  oktober	  

5.	  Eventuelt	  

-‐	  Hvornår	  går	  vi	  på	  sommerferie	  fra	  LL?	  Sommerhilsen.	  

1.	  juli	  til	  1.	  august	  



	  

6.	  Næste	  bestyrelsesmødedato	  	  

Hvornår	  afholdes	  det	  næste	  bestyrelsesmøde	  og	  hvor?	  Hvem	  tager	  dagsordentjansen?	  

17.	  august	  på	  Absalon	  (CMD	  spørger	  om	  lån).	  JM	  tager	  tjansen.	  

	  

Bestyrelsesmødet	  er	  ophævet!	  


