Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 24. september kl. 17:00-19:00
Adresse: Sporemagervej 14 2 tv, 2400 København NV

Til stede: Christine Damgaard (CD), Nanna Venøbo (NV), Britt Nøhr (BN) og Sarah Lind (SL).
Fraværende: Michala Christinsen (MC) og Camilla Buch (CB)
A. Valg af tegnstyrer - NV
B. Valg af referent - NV
C. Godkendelse af dagsorden – er godkendt

1. Evaulering af LadyLikes foredrag d. 11. september
- Foredraget var en succes, men vi savnede lidt mere af indholdet og diskussion med hinanden (mini
workshop). Vi var en stor gruppe med forskellige målgrupper, så var det lidt svært at ramme alles
behov og forventning af foredraget. Ikke alle følte en nytte af foredraget, da indholdet var ikke så dybt
som nogen af os havde forventet. Vi vil have medlemmers indflydelse til vores næste foredrag og vi vil
tage det emne op til medlesmødet.
2. Planlægning til medlemsmøde/lave en ny video om medlemsmøde
Nanna laver PowerPoint. Sarah laver 2014/2015 kalender til PP. Videoer laves og sættes på
hjemmesiden og LadyLikes medlemsgruppe. Vi laver en indkøbsliste og mødes kl. 10 med AU. Vi
serverer champagne og snacks til fælles-foto. HUSK madpakken og drikkevarer.
3. Pubcrawl – noget nyt?
Datoen findes i denne uge og medlemmer skal betale via en hjemmeside som er ejet af pubcrawlarrangører.
4. Møde med TETO i oktober
Vi er i gang med at finde en dato i oktober og holde et møde med TETO.
5. Kontingent for 2014/2015
De fleste har betalt kontingent, men der er stadigvæk få som har ikke betalt endnu. Kasseren vil
kontakte dem. Vi er enige om vi vil tilføje ’sortliste’. Det vil sige, at hvis man ikke har betalt kontingent
til tiden, vil kasseren kontakte personen, og rykke. Hvis man "ignorerer" rykkeren, får man
konsekvenser.
Hvilke konsekvenser?
Fx, hvis du bliver fristet til at deltage i LadyLikes julefrokost, skal du betale deltagergebyret plus 200kr,
som er for medlemskab/kontingent.

Du vil være på sortlisten - indtil du har betalt for medlemskabet.
6. Forårfest samarbejde med DDU – dato og leje af 1866?
Bestyrelsen holder et møde med Søren/DDU d. 1. oktober og snakker om vores arrangement
(forårfest) – vi har tænkt os at holde festen samme dag som DDUs generalforsamling og få støtte og
muligvis samarbejde med DDU. Vi vil kontakte 1866 og leje deres lokale til forårfest. Vi fik nemlig et
godt tilbud fra 1866 – nemlig en gang gratis lokale hos dem. Forårfest er for alle, dvs. alle er velkomne
med entreprise.
7. Julefrokost 2014
Vi afholder julefrokost d. 6. december og vil bruge Rosenvænget Alle. Vi vil kontakte dem og spørge om
de vil servere mad til os.
8. Julehygge eller aktiviteter i december måned
Vi har tænkt os at lave en leg ’tegn og gæt’ til julehygge og serverer æbleskiver/gløgg. Vi vil snarest
finde en dato og muligvis bruge Absalons lokale – en torsdag i december måned. Vi arrangerer dette
arrangement sammen med AU.
9. Køb ifm. Højtaler
Vi har kigget på en ny højtaler som LadyLike ejer – vi har reserevet en højtaler og vil snart købe den.
8. Næste bestyrelsesmøde – evt. et møde med AU og lave 2015s plan efter medlemsmødet?
Vi holder næste bestyrelsesmøde efter medlemsmødet og vi vil holde et møde for os selv først og møde
med AU bagefter i starten af november. Vi finder ud af om det bliver den 5. eller 12. november.
9. Eventuelt
- Manglende struktur i facebook samtale fx bestyrelses privatgruppe og fælles samtale i beskeden. Vi
beslutter at bruge bestyrelses facebookgruppe frem for samtaler i beskeden. Vi skal være mere afklaret
omkring forskellige emner.
- Britt trækker sig fra som tovholder og vil give denne opgave til en anden i bestyrelsen. AU er også ved
at finde en ’tovholder’ fra AU. På den måde kan vi samarbejde mere effektivt og hurtigt. Christine
overtager Britts rolle fra nu af.

