
Referat
Dato 10/9-2022 og kl. 10-14

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: Ida

Referent: Mai

Tilstede: Mai Cecilie Hermansen (MCH), Christina Bihl

(CB), Josefine Steenberg (JS), Gopika Pararajasingam (GP),

Line Bisgaard (LIB) og Ida Eisensøe (EI).

Fraværende: Ingen

2. Godkendelse af referat Referat fra d. 9 august kan lægges op på hjemmesiden -

godkendt.

3. Vejrudsigten Alle har det godt.

4. Økonomi

4.1 kontingent

4. Der mangler at få nogle penge fra handicappuljen i

forbindelse med foredraget om Afrikas heksebørn ind.

Der skal undersøges. Ellers ser det fint ud i forhold til

LadyLikes økonomi.

4.1. Der mangler at opkræve nogle enkelte medlemmer.

Der skal undersøges sammen med DDL.

5. Intern

5.1 LadyLikes fremtid, hvor skal

vi starte?

5.2. Opdatering om

investeringsoplæg/LIB

5.1. Vi snakkede om vi gerne vil lave spørgeskema

omkring LadyLike og LadyLikes fremtid til medlemmer.

Der vil være tegnsprogsvideo på skemaet. Vi vil gerne

høre hvilke tanker medlemmer har omkring LadyLikes

fremtid.

Derudover vil vi afholde fire medlemsmøder efter jul for

at diskutere om LadyLikes fremtid. Vi vil snakke med

formand Lars fra DDL om hvad der skal ske med LadyLike,

hvis vi vælger at gå den ene eller den anden vej. Vi vil

spørge Britt fra DDL om hun har lyst til at stå for møderne.

Vi forbereder os forskellige ting i forhold til møderne. Vi

vil søge tilskud til medlemsmøderne.

I forhold til hvad vi vil gøre med LadyLike som forening,

må vi holde mulighederne åbne. Vi har tænkt os at holde

et uformelt møde med Kvindeforeningen fra 1866 for at

snakke omkring vores udfordringer, fremtid og høre hvilke

tanker og holdninger de har om/til LadyLike.



5.2. Vi har ikke fået respons fra Feminist Invester. LIB og

GP vil lige afklare situationen med en fra arbejdsgruppen,

samt evt spørge hende om hun stadig har lyst til at være

med til at arrangere dette arrangement i samarbejde med

LIB og GP.

6. Ekstern

6.1. Orientering  af DDLs

ekstraordinært landsmøde

Denne orientering er orienteret.

7. Arrangementer

7.1 Imposter Syndrom

7.2 21 km gåtur

7.3. International Tegnsprogs

Dag?

7.4. DDLs oplæg - hvornår?

7.1. Arrangement Imposter Syndrome er på plads.

7.2. Arrangement 21 km gåtur blev aflyst grundet få

tilmeldinger, og af den grund er arrangementet udsat på

ubestemt tid.

7.3. Vi snakkede om at vi gerne vil søge tilskud fra DDL til

International Tegnsprogsdag.

7.4. Vi har fået mail fra Britt fra DDL som gerne vil holde

oplæg, hvor de præsenterer DDL’s sekretariat på video,

fortæller om tilbud på DDL, deres indsatser af deres tilbud

indtil nu og fordele ved medlemskab hos DDL. Britt har

spurgt os om vi kunne være interesseret i at lave en aften

i samarbejde med andre medlemsforeninger hos 1866.

Vi har sagt ja til at hjælpe dem.

8. Eventuelt

9. Næste bestyrelsesmøde D. 24 oktober

10.


