Referat af LadyLikes overgangsmøde
Afholdt torsdag den 4. maj kl. 15:30
Fremmødte: BN, CD, KK, JM og JK
Afbud fra: CMD
A. Valg af tegnstyrer: BN
B. Valg af referent: BN
C. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden kommentar.

1. Vejrudsigt
1.1 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
Nye bestyrelsesmedlemmer er inviteret i lukket Facebook gruppe (Ungdomsforeninger & DDU) og de er
gjort til administrator af LadyLikes fanside.

2. Økonomi
2.1 Arrangementer 2017
Vi har cirka 5.000 kr. til arrangementer i 2017. Vi skal finde ud af hvordan og hvor meget vi kan give i tilskud
til de kommende arrangementer til det næste møde.
2.2 Kontingent
Det går godt med betaling af kontingent. Nu har vi i alt 57 medlemmer. BN fortæller, at det var en
udfordring at skulle rykke folk, som ikke har betalt kontingent til tiden.
Vi bliver enige om, at næste gang en person ikke betaler kontingent inden 1. februar, sender vi en rykker til
personen, og igen d. 1. marts. Hvis en person ikke betaler kontingent efter 3 måneder, bliver personen
sletter som medlem.

3. Intern
3.1 Næstforkvinde
Hvem vil være næstforkvinde?
CMD bliver ny næstforkvinde.
3.2 Et årshjul
Vi skal lave en oversigt over hele foreningsåret, og udarbejde et år af gangen, så det på den måde kan
hjælpe os med at overskueliggøre projekter, arbejdsopgaver og så videre.

§
§

Hvornår afholder bestyrelsesmøder?
Hvornår afholder arrangementer?

Vi bliver enige om, at vi vil holde ca. 5 bestyrelsesmøder frem til den næste generalforsamling.
Bestyrelsesmøder foregår den første torsdag i hver af de følgende måneder: september, november, januar
og marts. De skal foregå enten i Absalon, hos private eller på en cafe.
Der skal forsøges at gennneføre ca. et arrangement i hver måned.
3.3 Fordel bestyrelsens opgaver og ansvar
Daglige arbejdsopgaver:
Bestyrelsesmedlem A (administration + medlemmer): CD + JM
-

Tjekke/svare e-mail
Sende velkomstbrev til nye medlemmer
Spørgeskemaundersøgelse
Evt. skaffe fonde

Bestyrelsesmedlem B (Økonomi + medlem): BN + CMD
-

Kontingenter
Bogføring
Medlemslisten

Bestyrelsesmedlem C (Arrangementer + PR): JK + KK
-

Årshjul
Arbejdsgrupper
Hjemmesiden, medlemsgruppe og Fan-siden

Alle:
-

Udarbejde af dagsorden og referater til bestyrelsesmøder

4. Ekstern
4.1 Kvindeforeningen
Vi fik en mail fra kvindeforeningen, om LadyLike vil med til kvindeforeningens banko den 10 november.
Vi synes godt om ideen. CD vil kontakte og høre dem ad, om de vil blot have LadyLikes medlemmer deltager
til deres banko eller om de vil have et samarbejde til dette arrangement.
4.2 Tegnbølgen
Til DDU’s ungdomsforeningsmøde har vi snakket om at slå vores arrangement ”Miss og Macho” sammen
med Tegnbølgens arrangement ”Deaf Young Camp”.
Michala, Christina og Camilla har sagt, at de vil arrangere Miss og Macho. CMD er deres tovholder, så vi
forslår at CMD kontakter Michala, Christina og Camilla og spørger dem, om de stadig vil arrangere det og
evt. sammen med et par fra Tegnbølgen.

5. Arrangementer
5.1 Evaluering af arrangementer
Generalforsamling og gokart d. 8 april. Alt kørte godt til generalforsamlingen og efter lidt vild gokart tog
nogle piger videre ud og spise lækker mad på Grillen Burger.
Ølsmagning d. 22 april. Det var en spændende tur på Nørrebro bryghus, hvor vi fik 4 forskellige
smagsprøver. Efter ølsmagningen tog vi videre ud og spise på Sliders.
5.2 Kommende arrangementer
LadyLike 5 års jubilæum d. 12 maj. Alt er næsten på plads og arbejdsgruppen har styr på det.
Malerkursus d. 7 maj. Alt er på plads og Kristine har styr på det.
CPH Womens Race d. 10 juni. Alt er på plads og BN har styr på det.

6. Eventuelt
6.1 Fansiden og medlemsgruppe
JM spørger om hvordan vi bruger medlemsgruppen og fansiden. Fansiden er ikke så aktiv i forhold til
medlemsgruppen, derfor er vi blevet enige om, at vi skal lave regler og retningslinjer for, hvordan vi skal
bruge de sider korrekt.

7. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 8 juni kl. 17 i Absalon. KK sørger for dagsorden. CD kontakter Absalon.
De vigtige punkter, som vi skal tage op til det næste bestyrelsesmøde:
-

Lave regler og retningslinjer til PR
Hvad skal vi gøre med LadyLikes sløjfe?
Opdatere tovholder til arbejdsgrupper
Lave en video om nye bestyrelsesmedlemmer

