
Dagsorden
Dato 20. september 2021 og kl. 17

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: Ida

Referent: Line

Tilstede:  Ida Eisensøe (IE) Christina Bihl (CB) Line Bisgaard

(LB) Josefine Steenberg (JS) Mai Cecilie Hermansen (MCH)

Marie Seiler (online) (MS)

Fraværende: ingen

2. Godkendelse af referat Godkendt - efter en mindre diskussion

3. Vejrudsigten Alle har det godt.

4. Økonomi

4.1 Kontingent opfølgning

4.2 Egenkapital opfølgning

4.1. Alles kontingent er betalt (15.000 kr).

Uenighed om medlemstal, det skal afklares til næste

gang. Ønske om mere klarhed omkring kontingent og

hvem / hvor mange er medlem.

Pengene fra discgolf-arrangementet er overført retur.

Pengene fra DDL og Coronapuljen skal bruges i år, 2021.

Regning for hjemmesiden er betalt.

4.2. 38.365,20 kr. i bank

5. Intern

5.1 Barcelona

5.2 Facebook side

5.3 Forretningsorden

5.4 Vedtægtsændringsforslag

5.1 Christina ser på fly og Ida på Airbnb. Det skal

gennemføres - selvfølgelig på alles egen regning. LadyLike

dækker ikke udflugten.

5.2 Vores FB side

Josefine ser på mailen fra Facebook, hvor der står at

LadyLikes Facebookside skal opdateres. Ellers kan vi

måske miste siden, da den er i en “gråzone”.

5.3 Alle bør forberede lidt til arbejdsdagen, så vi hurtigt

kan sammensætte en forretningsorden. Line sender links

til inspiration af andres forretningsordner.

5.4 Alle bør forberede lidt til arbejdsdagen, så vi hurtigt

kan sammensætte et vedtægtsændringsforslag til den

næste GEFO (mandat til at finde nye

bestyrelsesmedlemmer, hvis vi mister



bestyrelsesmedlemmer efter GEFO). Josefine kontakter

den, der har foreslået vedtægtsændringen for yderligere

formuleringer og inspiration.

6. Ekstern

6.1 Fællesskab-konsulentbesøg

6.2 Repræsentantskabsmøde

30 okt (O)

6.3 Nyt medlem

6.1 Hun kan komme på besøg og snakke med

medlemmerne til vores medlemsaften. (dato skal findes i

dag)

6.2 Ida og Mai deltager.

6.3 Et nyt medlem ønsker at være medlem hos LadyLike,

DDL henvendte til os.  X-medlemmet opfylder ikke

LadyLikes betingelser for at være medlem. Vi når frem til

at det ikke kun er bestyrelsens beslutning i forhold til

x-medlemmets anmodning om medlemskab.

Vi vil gerne lytte til medlemmernes tanker omkring det.

Derfor tager vi det op til medlemsmødet.

7. Arrangementer

7.1 Kæmp for en sag

7.2 Samarbejde julefrokost 11

dec. (O)

7.3 Psykisk oplæg (O)

7.4 Josephines oplæg (O)

7.5 Spooky lumiNights

7.6 Medlemsaften

7.7 Arrangementer

fremadrettet

7.1 Christina har kontaktet de andre døveforeninger og

afventer svar. Derefter vil der findes en arbejdsgruppe fra

foreninger, der vil med og arrangere.

7.2 Absalon 2.0 og Døveforeningen af 1866 - de har møde

snart. Snak om hvad vores budget er. Ida orienterer efter

mødet til resten af os om budgettet, så vi kan godkende

det eller ej.

7.3 Workshop online - Klara og Sarina vil holde møde om

muligheden for workshop. De er positive indstillede.

7.4 Forespørgsel om hvornår det kan være (online oplæg).

Afventer.

7.5 Line spørger i medlemsgruppen om der er stemning

for billet og transport til Slagelse i oktober. Line sørger for

det.

7.6 Medlemsaften, datoen er d. 25/10 kl. 17-00-21.00,

Christina, Mai og Line kan hjælpe til. Christina og Ida

sørger for at booke bord/lokale til medlemsaften med

spisning.

7.7. Snak om kommende arrangementer - et overblik

dannes.



8. Eventuelt

9.1 Opfølgning på to do-liste

9.2 Mail ordning til næste gang

9.1 Gjort

9.2 Ingen ændring

9. Næste bestyrelsesmøde Næste arbejdsdag er 9. oktober hos Ida


