
Referat
den 9. maj 2022

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer:

Referent:

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

Bisgaard (LB), Gopika Pararajasingam (GP) og Josefine

Steenberg (JS)

Fraværende: Mai Cecilie Hermansen (MCH)

2. Godkendelse af referat Ja (referat fra d. 18 april.) Referatet kan lægges på

hjemmesiden)? JA

3. Vejrudsigten

4. Økonomi Ingen opdatering, da kasserer ikke er til stede til mødet.

5. Intern

5.1. Opsamling fra foredraget d.

3. maj (LB).

5.2. Præsentation(LB)

5.3. Opdatere forretningsorden

5.1: Vi har endnu ikke modtaget faktura fra Morten

(formidling-bureau). CB rykker, så vi kan få betalt Anjas

foredrag.

LB har skrevet en kladde-mail for feedback til

Døveforeningen af 1866.

Vi er glade for at have gennemført arrangementet med

ca. 70 tilmeldte.

5.2: Vi skal have lavet en præsentationsvideo, da vi er i

den nye bestyrelsesperiode. Gopika skal også blive

præsenteret godt ud til vores medlemmer.

5.3: En tidligere bestyrelsesmedlems navn skal slettes og

kassererens rolle til bestyrelsesmøder skal også

opdateres. Vi underskriver forretningsorden i dag.

6. Ekstern



7. Arrangementer

7.1. Ladylikes 10 års fødselsdag

7.2. Female invest?

7.3. Imposter syndrome

7.4. Ølbowling

7.5. Escape room

7.1: Opdatering fra “festudvalget” med Ida og Josefine.

7.2: Female Invest. Det går lidt sløv i det fra vores side,

men det afholdes enten d. 1 og 8. september.

Resultat: Der skal vides om budgettet for sådan et

foredrag aften. Holdes nok på DUF lokalet, så vi ikke skal

bruge tusinder kroner på lokale.

Arrangementet bliver for alle - men medlemmer får i

hvert fald en god medlemspris.

Der bliver snakket lidt omkring det, og vi beslutter

endeligt at LB finder ud af med aftalen med 1866,

omkring pris og lokale. Da 1866 faktisk gerne vil

samarbejde om projektet. Bliver det et langtrukkent

projekt, så dropper vi det.

7.3: Dato er fundet til Imposter syndrom

foredrag/workshop og det bliver tirsdag d. 20. september.

Lokalet er delvis på plads. Og der skal lige findes ud af

deltagergebyret.

7.4: Det kører som det skal. Dato er på plads og bliver den

18. juni.

Det eneste nye i år, er at vi skaffer dommere som ikke er

med i spillet, så de på den måde er neutrale.

Der skal laves video med de to andre fra Absalon 2.0. Fedt

med samarbejde.

7.5: Escape Room. LB har tænkt at holde d. 20. juni. Men

måske i sammenstød med to andre arrangementer i den

samme weekend: Ølbowling og LadyLikes arbejdsdag.

Der bliver snakket om, at det godt kan gennemføres idet

det er højst sandsynligt er for en anden målgruppe for

ølbowling og Escape Room. Så vi dækker godt ud for vores

medlemmer i den juni-weekend og mandag.



8. Eventuelt —

9. Næste bestyrelsesmøde Arbejdsdag den 19. juni 2022.

10.


