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Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer:

Referent:

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

Bisgaard (LB) og Gopika Pararajasingam (GP)  Mai Cecilie

Hermansen (MCH) og Josefine Steenberg (JS)

Fraværende:

2. Godkendelse af referat JA

3. Vejrudsigten Alle har det godt, nogle af os har lidt travlt med studie

eksamen nærmere sig. Vi alle sammen føler det er svært

at holde motivation for bestyrelsesarbejde her for tiden

på grund af kun fokus på “fremtiden” Vi har talt om

hvordan vi kan hjælpe hinanden med at holde fast og

huske at hygge os også.

4. Økonomi

4.1 Status på økonomi

Efter en misforståelse mellem LadyLike og DDU, er tilskud

nu kommet på plads fra DDU. Vi har fået 10.000 kr.

5. Intern

5.1 nye opdatering om

investeringsoplæg?

5.2 Aftale med Kvindeforening

5.3 Referater skal findes frem

og opdateres på hjemmesiden

5.4 Julefrokost

5.5 Møde med Brit

(foreningskonsulent)

5.1 Droppet ideen for nu og lagt på hylden.

5.2 Gopika & Mai er forhindret, så Josefine,Line,

Christina, & Ida deltager til mødet. d. 3 november. Vi

medbringer kage.

5.3 Sket en fejl på hjemmesiden, at referater ikke er

blevet lagt op, men det er kommet på plads nu.

5.4 Vores egen julefrokost er nu kommet på plads - Vi

laver selv mad sammen.

5.5 Informere resten af bestyrelsen, hvad formålet er med

mødet, vi har brug for sparring fra Brit. Så vi skal

arrangere et møde med Brit inden for de kommende uger.

6.

Ekstern

6.1 Foreningsnetværksmøde

DDL 19 nov 2022. til

orientering

6.2 DDU møde - til orientering.

6.1  - Christina og Ida tager afsted

6.2 - Bestyrelsen blev orientering om at Josefine & Ida har

haft en møde med Emilo fra DDU omkring hvordan

LadyLikes fremtid ser ud lige nu og DDU fortalte om deres

situation.

7. Arrangementer



7.1 DDL oplæg (27 oktober)

7.2 Bio, så vi kan bruge

gavekort?

7.1 DDL holder en oplæg om hvad DDL laver og hvad

deres tilbyder. Ida, Josefine, Christina, Gopika, Mai & Line

vil deltage. Der er brug for 3 frivilligt - det bliver Gopika,

Ida & Mai.

7.2 Gopika vil arrangere en hygge film aften med spisning

så vi kan få brugt vores gavekort op. Datoen bliver enten

24 november el. 1 december.

8. Eventuelt

8.1 julekalender (todo list)

8.2 Trello (todo list)

8.1 Julekalender er godt i gang og alle har fået fordelt

ansvar og fundet forskellige datoer for filme de forskellige

ting ifm vores julekalender.

8.2 Trellos to do list er opdateret nu.

9. Næste bestyrelsesmøde

10.


