
Arbejdsdage – formålet med referat

Det er usædvanligt at vi i bestyrelse har haft mange flere arbejdsdage frem for almindelig
bestyrelsesmøder. Dels fordi vi ikke har haft så mange arrangementer som normalt og fokus har
været om LadyLikes fremtid. Deraf mange arbejdsdage hvor de forskellige ting skulle planlægges og
lave en plan for at nå alle de ting vi gerne vil nå inden generalforsamling 2023. Vi har besluttet os
for at det kunne være rart at notere hvad vi har arbejdet med på de forskellige arbejdsdage så I
medlemmer kan følge lidt med.

19 juni 2022 arbejdsdag – 5 timer
● Absalon 2.0 mangler at betale til vores fælles udgifter for øl-bowling.
● Vi tjekker/besvarer vores arbejdsmail før vi holder ferie
● Taler om Imposter Syndrom arrangement som skal gennemføres d. 20 september 2022.
● Vi tjekker LadyLikes budget
● Snak om LadyLikes fremtid og lægge plan for hvad vi skal i gang med efter sommerferie.

3 nov 2022 mødet med Kvindeforeningen – 2 timer
● LadyLike bestyrelse som deltog til mødet: Christina, Josefine, Line & Ida og næsten alle fra

Kvindeforeningens bestyrelse deltog.
● LadyLike ansvar for kage og kvindeforening for kaffe. Mødtes i 1866.
● Bare generel snak om bestyrelsenssammensætningen, hvad slags arrangementer der

arrangeres i begge foreninger, hvor mange medlemmer i hver forening og mm.
● Aftalte om at samarbejde en arrangement i januar til fællesspisning for medlemmer fra

begge foreninger.

4 nov 2022 – opdateringsmødet med bestyrelsen på zoom – 30 min.
● Der snakkes om hvad vi synes om mødet med Kvindeforeningen gik, vi synes det gik rigtig

godt og at det var rart at få sat ansigt på, hvem der sidder i bestyrelsen.
● Glæder os til at prøve samarbejde med dem

17 nov 2022 arbejdsdag – 6 timer
● Mødet går ud på at forberede julekalender samt advent
● Fordeling af ansvar for indkøb, lave post til instagram mm.
● Filme forskellige ting der skal bruges ifm advent.
● Foreningsnetværk – Christina og Ida kan deltage.

25 nov 2022 arbejdsdag – 3 timer
● Hvordan vi kan bruge Britt fra DDL til LadyLike ?
● Filme de sidste videoer til advent
● Begynde at lave PPT til medlemsmøder.
● Sørge for at alt det praktiske ting er på plads med medlemsmøder.



7 dec 2022 arbejdsdag – 6 timer
● Vi skulle ordne de sidste praktiske ting inden vi tog hul på juleferien
● Vi snakkede om investering, hvor et medlem havde henvendt til os
● Snak om spørgeskema i forbindelse med LadyLikes fremtid
● Der opdateredes LadyLikes økonomi
● Forberedelse til medlemsmøder

2023

14 jan 2023 arbejdsdag – 3 timer
● forberedelse til medlemsmøde
● Færdiggør PPT til medlemsmøde
● Afstemt hvem fra bestyrelse kan være med til medlemsmøder
● Hvordan vi kan nå ud til flere, grundet få tilmeldte til medlemsmøder.
● Reklame for medlemsmøder

12 feb 2023 arbejdsdag – 5 timer
● Planlægges at bestyrelse deles op i 2 hold. Den ene tager af sig de sidste ting med

medlemsmøde når de er færdige med det så hopper de på til den anden hold som sørger
for GEFO.

● Der laves en opsamling video i forbindelse med de 4 medlemsmøder
● Arrangere forskellige møder både intern og ekstern.


