
Referat
Dato og kl.: D. 10 februar kl. 17

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: LB

Referent: CB

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

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

(JS), Mai Cecilie Hermansen (MCH)

Fraværende:

2. Godkendelse af referat Godkendt

3. Vejrudsigten Alle har det godt og lever for tiden i et hamsterhjul

4. Økonomi

4.1. Regnskab

4.1. Der er styr på det og MCH når at blive færdig med

regnskabet før fristen i forbindelse med

generalforsamlingen.

5. Intern

5.1 Opsamling fra debataften

5.2. Evaluering om kahootaften

5.3 Reklame om arr. (JS)

5.4 Vedtægtsændringsforslag

(LB)

5.5. Individuelle samtaler

5.1. Vi er meget skuffede over at der kun kom to

medlemmer, når der var 12-14 medlemmer som havde

trykket på “interesseret” i begivenheden på facebook.

Vedr. fusion med kvindeforeningen - vi har besluttet at vi

vil sende et spørgeskema ud til medlemmer og ikke-

medlemmer for at finde ud af hvad deres holdning er og

så tage det derfra. Men umiddelbart er det ikke et godt

tidspunkt at gøre noget ved det, da vi ikke rigtigt ved hvad

det vil ske med DDU og det vil jo have indflydelse på hvad

det skal ske med LadyLike.

Vedr. metoo - vi sender et af vores medlemmer til DDLs

arbejdsgruppe som skal skabe retningslinjer.

5.2. Vi mangler kontakt til deltagerne under forløbet. Det

er også bedst at vi fremover skal bruge kahoot da det er

mere populært hos deltagerne. Men ellers var det en fin

alternative løsning.

5.3. Vi skal være bedre til at reklame for vores

arrangementer - fx en måned før og igen 2 uger før.

5.4. LB fremlægger de to vedtægtsændringer og

bestyrelsen har godkendt dem, så LB skal snart



offentliggøre dem på hjemmesiden og i

medlemsgruppen.

5.5. Bestyrelsesmedlemmerne skal have individuelle

samtaler med forkvinden i vinterferien.

6. Ekstern

7. Arrangementer

7.1 GEFO

7.2 Imposter-foredrag

7.3 10 års fødselsdag

7.4 Heksedamen

7.5. Oversigt over

arrangementer frem til

sommerferien

7.1. Vi skaber et overblik over hvad det skal ske til GEFO.

7.2. CB arbejder videre på begivenheden sammen med

Caroline.

7.3. Begivenheden er oprettet og vi er nu i gang med at

arrangere en feeed aften.

7.4. Vi skal lave reklame for arrangementet og den 3.

marts vil vi åbne op for ikke-medlemmer. Prisen vil

dermed stige for medlemmerne efter den 3. marts fra

125 kr til 200 kr.

7.5. Vi har nu cirka et arrangement om måneden.

8. Eventuelt

9. Næste bestyrelsesmøde Den 6. marts (arbejdsdag)

10.

-


