
LadyLikes medlemsmøde , d. 25 oktober 2021.

(5 fra bestyrelsen, 4 medlemmer og Brit fra DDL deltog)

Hvordan det går i bestyrelsen:

Vi er fuldtallige og vores samarbejde går rigtig godt. Dog har vi svært ved at
komme rigtigt i gang med arrangementer efter coronaen. Der er også manglende initiativ fra
medlemmerne.

Vi bestræber os på at bruge vores sociale medier, så medlemmerne og interesserede kan
følge med i LadyLikes begivenheder.
Vi har fået en ny hjemmeside og logo, hvilket vi er glade for.
P.t. er vi i gang med at lave en håndbog, således nye bestyrelsesmedlemmer lettere kan
komme i gang med bestyrelsesarbejdet. I håndbogen vil der bl.a. være praktiske
informationer, vigtige deadlines, kutymer og andre vejledninger.

Vi vil fremover prøve med at skifte mellem online og fysiske arrangementer.
Det sidste medlemsmøde var i februar 2021. Sidenhen har vi haft 7 online- og 3 fysiske
arrangementer.
Vi holdte en lang pause i sommerferien. Vi kom i gang igen i september.
Vi har planlagt flere kommende online arrangementer.

Vi har gemt alle medlemmernes ønske til arrangementer fra sidste medlemsmøde, det har
svært at gennemføre dem pga. omstændighederne.
Vi har et ønske om at have et arrangement i sommerferien næste år.

Vi har lagt et nyt cover på vores Facebook side med kommende begivenheder.
Respons fra medlemmer: de bemærker ikke coveret, da de ikke får notifikation om det.
Vi kan prøve at skrive et opslag om det, så alle kan få notifikation om coveret. Det kan også
postes på IG som opslag.

Spørgsmål fra medlem: Hvorfor var det nødvendigt med en ny hjemmeside?

Svar fra bestyrelsen: Vi skal være synlige og aktive i forhold til DUF tilskud som DDU
modtager, når de har et vist antal ungdomsforeninger under sig. Når vi søger penge fra
fonde, skal vi have et CVR nummer og en aktiv hjemmeside, således man kan se at vi
eksisterer.

Spørgsmål fra medlem: Hvorfor skal man lægge kommende begivenheder op på vores
hovedside, hvorfor ikke bare i medlemsgruppen?

Svar fra bestyrelsen: DDU skal kunne tælle, hvor mange arrangementer vi tilbyder om året.
DDU har ikke adgang til vores medlemsgruppe.

Ideer fra medlemmer til kommende arrangementer:



Kahoot
Banko
Deaf Women Forum i DK - gerne med deltagere fra andre foreninger/andre lande.
Yoga - en hel dag med Inger C. Et par medlemmer kan evt. hjælpe til med at arrangere.
Bridgewalking
En weekend på CBG: vinterbadning, workshop om mens. Foredrag om “Døv
professionalisme” med Outi.
Diskussionsaftener.
Tivoli - to aftener, så flere kan deltage. En hverdag og en weekenddag i december.
Copenhot
Quiz i januar
Creative Space i januar
Foredrag om tøj, forskel på mænd og kvinders tøj (Esther) - inspiration fra Deaf Women
Space. - evt. online
Escape Room igen.

Bestyrelsen kan ikke arrangere det hele selv, der er virkelig brug for hjælp fra medlemmerne.

Relevante datoer:
Generalforsamling d. 20 marts 2022.
10 års fødselsdag d. 14 maj, forslag at to gamle bestyrelsesmedlemmer fra 2012 om at
arrangere fødselsdagen (forslag til hvad vi kan lave: Gruppebillede. Sammenkomst en hel
dag/aften. Kajak)

Diskussion om LadyLike har bestemte betingelser for at være medlem:

Bestyrelsen havde på forhånd forberedt forskellige cases til diskussion om hvornår man kan
blive medlem af LadyLike.

Tilbagemeldingen fra medlemmerne: de afviste at diskutere casene og mente at det ikke var
nødvendigt at diskutere; Når man definerer sig selv som kvinde, er man velkommen til at
melde sig ind i LadyLike - uanset hvad.

Konklusionen under mødet var at hvis man definerer sig selv som kvinde og søger
medlemskab hos LadyLike, er man velkommen.

(Efter mødet vurderedes det at medlemmernes antal (4 personer) til medlemsmødet ikke
var repræsentative for hele LadyLike. Det blev aftalt med DDL og x-medlemmet at
vedkommende bliver medlem af LadyLike i en prøveperiode. Dette for at finde ud af om
LadyLike er den rette forening for x-medlemmet og omvendt.)

Tak for medlemsmødet.


