
Dagsorden og referat
5. januar kl. 17.00

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: IE

Referent: LB

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

Bisgaard (LB), Marie Seiler (MS) og Josefine Emilie

Steenberg (JS)

Fraværende: Mai Cecilie Hermansen (MCH)

2. Godkendelse af referat Referat fra sidst kan ikke godkendes endnu, men det

kommer på plads mandag d. 10 januar 2022. LB og IE

ordner det.

3. Vejrudsigten Alle har det godt.

4. Økonomi Ingen punkt til økonomi denne gang.

5. Intern

5.1 Mail modtaget fra et

medlem

5.2 Vores engagement

5.3 Samtaler (O)

5.4 Samarbejde med

Kvindeforeningen - henvendelse

fra et medlem

5.5 Modtaget en mail fra et

medlem omkring

krænkelseskultur og video fra et

medlem samt forslag til

arbejdsgruppe (tænk evt. på

Exitcirklens arrangement den

19. jan).

5.1 Vi har modtaget en mail fra et medlem vedr. Kahoot.

Mailen er nu besvaret.

5.2 MS: langdistancen er svær og det er svært at

prioritere i hverdagen. Er dog glad for at være med og vil

blive.

CB: det vil være rart med det store overblik over

kommende arrangementer og planlægge dem i god tid.

Coronaen fylder også en del.

IE: min hverdag har ændret sig og jeg skal finde rytmen i

det hele igen.

JS: mit arbejdsliv fylder mest, men ellers går det fint.

LB: det går fint, men en bestemt del af

bestyrelsesarbejdet fylder meget.

5.3. Individuelle samtaler med alle

bestyrelsesmedlemmer med forkvinden. Flere har givet

udtryk for at det gavner meget at have individuel samtale

med forkvinden.

5.4. Vi skal have en debataften vedr. evt. fusion med

Kvindeforeningen. Det kan vi gøre i februar.



5.5

Krænkelseskultur: medlemmet ønsker at vi skal tage det

op til foreningernes netværksmøde.

To fra bestyrelsen skal deltage til netværksmødet d. 15

januar og vil naturligvis tage det op.

Arbejdsgruppe: bestyrelsen bakker op om en

arbejdsgruppe.

Exitcirklen: vi vil støtte op det og orientere vores

medlemmer.

Bestyrelsen understreger at det skal tages alvorligt.

6. Ekstern

6.2 Forenings netværksmøde

(DDL) 15 januar (O)

6.3 Ungdomsforening

Seminarium (DDU) 25-27 feb.

6.4 Workshop Fredericia

Døveforening 5 feb (D)

6.5 Workshop fyns

døveforening 9 april. (D)

6.6 1866s tilbud om lokale

6.7. CBGs repræsentantmøde

den 23. april

6.2 IE og CB deltager (Zoom)

6.3 JS og IE deltager.

6.4 Workshoppen om hvordan du kan kæmpe for din sag i

kommunen og gør en forskel. Vi spørger vores

medlemmer om et par af dem vil deltage.

6.5 Workshoppen om lokalpolitikken. Vi spørger vores

medlemmer om et par af dem vil deltage.

6.6 1866 tilbyder lokale hver torsdag til Tegnbuen,

LadyLike og Absalon 2.0. 1866 har søgt om paragraf 18 og

vi kan bruge 1000 kr. pr. gang til forplejning i B17, Cafe 17.

Vi vil gerne benytte os af tilbuddet, så vi har lokale til

diverse aktiviteter. 1866s medlemmer skal også være

velkomne, hvis LadyLike arrangerer en torsdag aften hos

1866  - det bliver ikke kun for LadyLikes medlemmer.

Snak om hvad vores næste aften kunne handle om. Det er

muligt at samarbejde en torsdag med en eller to af de

andre foreninger.

6.7

Bemærkning: DDUs GEFO er også d. 23 april.

LB og CB deltager i CBG repræsentantmøde.

7. Arrangementer



7.1 Kahoot

7.2 DDU gefo

7.3 Gefo

7.4 CBG arrangement

7.5 10 års fødselsdag

7.6. Oplæg om Døve Retshjælp

7.7. Heksedamen

7.1.

MS: det går fint, spørgsmålene er snart på plads.

7.2 D. 23. april.  Lokale hos DUF. MS og IE ansvarlige.

7.3 LadyLikes GEFO er d. 20 marts.

LB og CB ser på vedtægtsændringsforslaget vedr. mandat

og skriver det færdigt inden generalforsamlingen.

Forretningsordenen skal også være lagt på hjemmesiden

inden.

Lokale hos DUF. Dirigent skal spørges. Referenter skal

også spørges. Brit og DDL skal også inviteres. Revisor skal

se på regnskabet inden. Årets frivillig er fundet.

7.4 Udsat på ubestemt tid.

7.5 d. 14 maj. En hel dags begivenhed. Et lille gebyr for at

deltage.

7.6

Tilbud om besøg af DDL om Døves Retshjælp.

Konklusion: ikke relevant for vores medlemmer.

7.7

Diskussion om billetpris til eventet.

8. Eventuelt

To do list Vores Trello-to do gennemgås.

9. Næste bestyrelsesmøde d. 10 februar 2022

10.

-


