
Dagsorden
den 18. april 2022

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer:

Referent: LB

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

Bisgaard (LB) og Gopika Pararajasingam (GP)

Fraværende: Mai Cecilie Hermansen (MCH) og Josefine

Steenberg (JS)

2. Godkendelse af referat Ja (referat fra d. 10 februar, referatet kan lægges på

hjemmesiden)

3. Vejrudsigten CB haft ferie og har overskud. LB haft ferie og har fornyet

energi. IE p.t. eksamen og er derfor på lavt blus. GP:

glæder sig til samarbejdet og har jobs, så vi må tage

hensyn til det.

4. Økonomi

4.1 kontingent

(1 medlem mangler at betalte)

4.1 IE: 1 medlem mangler at betale - Der skal undersøges

om vedkommende har betalt sidste år, ellers skal

vedkommende på sortlisten.

Medlemslisten skal sorteres i primær og sekundær

medlemskab (bl.a. medlem i en anden forening), så der

skabes overblik.

5. Intern

5.1 Ladylike Introduktion

- Handicappuljen

- Foreningsnetværk

- Kontingentsystem &

Medlemsliste system

- Introduktion til Trello &

Telegram

- Hjemmeside

- Kommunikationsform

- Deadline

- forretningsorden

- bestyrelse sammensætning

5.1 IE: introducerer GP til de forskellige redskaber,

kutymer og gøremål.

Handicappuljen var der for en kort frist til, så det er

droppet i denne omgang.

Medlemslisten kan ses i Google Drev, kasserer har mest

styr på den.

6. Ekstern

6.1 CBG repræsentantmøde

6.2 DDU generalforsamling

6.1. CB og LB deltager.

6.2 IE og JS deltager. LadyLike arrangerer DDUs GEFO i år.



7. Arrangementer

7.1 DDUs generalforsamling

7.2 Hekse foredrag

7.3 10 års fødselsdag

7.4 Imposter syndrom

7.5 Foredrag (Julie FF)

7.1 IE: alt er på plads.

7.2 To do listen gennemgås. Lige nu er der et mindre

underskud, men der er endnu lidt tid til foredraget så vi

kan sælge flere billetter til at nå break even eller

overskud.

7.3 Lokale er fundet og det bliver en fantastisk festmiddag

med underholdning.

7.4 Udsat til efteråret. Foredragsholder kommer til DK.

Lokale mangler. Overvejelse om online foredrag, det skal

undersøges.

7.5 Tilbud om foredrag af Nancy om “Mod” og at gå sine

egne veje. Foredrag i Døves kirke i juni.

Overvejelse om vi også skal arrangere et foredrag med

Nancy om et nyt emne. Beslutning: At vi ikke tager imod

tilbuddet og hjælper gerne med at reklamere for Døves

kirkes foredrag.

8. Eventuelt —

9. Næste bestyrelsesmøde 9. maj og arbejdsdag i juni: 18 eller 19 juni. Afstemmes

med de andre i bestyrelsen.

10.


