Referat fra bestyrelsesmøde
Afholdt d. 23. januar 2017 kl. 17:00-19:00
Fremmødte: CD, CDM, MP, BN og 2 repræsentanter fra DDU (Nana og Emilie)
Afbud fra: CF og NV
1. Valg af tegnstyrer: BN
2. Valg af referent: BN
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden kommentarer

1. Vejrudsigt
1.1 Hvordan går det med jer personligt?
Alt går godt.

2. Økonomi
2.1 Arrangementer 2017
BN fortæller at vi ifølge vores budget har ca. 7.000 kr. til arrangementer i 2017

2.2 MobilePay
BN foreslår at vi venter med at oprette en konto hos MobilePay til efter generalforsamlingen, så den
nye bestyrelse kan underskrive og indlevere legitimation for at oprette en bruger hos MobilePay.

2.3 Kontingent
BN fortæller at 15 personer stadig mangler at betale kontingent.

3. Intern
3.1 Generalforsamling
Hvad skal planlægges
Dato: 8 april kl. 11:00-15:00 (BS kl. 10:00-16:00)
Sted: Absalon, CD tager ansvaret for det. Emilie fortæller at man kan låne K-vejskolens lokale (plan B), hvis
vi mangler et sted at være.
Program:
Kl. 10:30 Dørene åbner
Kl. 10:00 Generalforsamling
Kl. 12:30 Frokost
Kl. 13:15 Generalforsamling
Kl. 15:00 Tak for i dag
Der skal arrangeres noget efter generalforsamlingen. Vi bliver enige om at det vil være fedt, hvis vi kunne
arrangere en tur til Gokart. CMD kontakter Nana og Michala og hører dem ad.
Frokost: Vi snakker om at bestille pizza til frokost.

Bestyrelsesmedlemmer: BN og CMD er ikke på genvalgt (valg i lige år). CD og MP ved ikke om de vil
fortsætte og vi ved ikke om CF og NV vil fortætte, så vi har aftalt at de får en deadline (1. marts) til at finde
ud af det.
Andet: CD spørger Coilin om han har lyst til at være dirigent til vores generalforsamling. MP sørger for at
finde to referenter, gerne dem, som ikke er medlem af LadyLike. BN undersøger fristen for indkaldelse til
generalforsamlingen samt indsendelse af vedtægtsændringsforslag.

3.2 LadyLike 5 års jubilæum
Alt går godt med planlægning til 5 års jubilæum.

3.3 Årshjul 2017
Vi har lavet et årshjul for 2017 både vores bestyrelsesmøder og arrangementer. BN sørger for at lægge
Årshjul 2017 op i medlemsgruppen på FB.

4. Ekstern
4.1 Debataften (i samsarbejde med DDU)
Vi fordeler opgaver - DDU sørger for Alex og opretter begivenhed og tilmelding på deres hjemmeside
mens vi sørger for at skaffe lokale, som vi har allerede booket i festsalen og serverer snacks til den dag. Vi
snakker også om at sælge kager og drikkevarer.

4.2 Ungdomsforeningsmøde d. 11 februar 2017 kl. 9:00 – 16:00
DDU inviterer alle bestyrelsesmedlemmer til den dag. Alle fra LadyLikes bestyrelse kan deltage
undtagen NV. Nana tilføjer at vi er velkommen til at sende nogle ideer til debatemner hvis vi har nogle.

4.3 Kvindeforeningen Inge Marie Bendtsen, dato?
Vi har haft et lille møde med Inge Marie Bendtsen fra kvindeforeningen. Hun vil gerne have nogle unge
mennesker ind i Kvindeforeningens bestyrelse samt at Ladyike og kvindeforeningen slår sig sammen.
Men det kan vi ikke, da vi ikke hører under 1866, man skal også være medlem af 1866 i
Kvindeforeningen. Vi er blevet enige om, at der kunne være fedt hvis vi kan arrangere et par
arrangementer sammen om året.

5. Evaluering af arrangementer
5.1 Fælles julefrokost
Det var en succes julefrokost. Det var fedt at møde nye ansigter. Vi har lært at det er vigtigt at
kommunikationen skal være bedre, hvis man gerne vil i samarbejde med en anden ungdomsklub. I år
afholder vi julefrokost for os selv og det bliver d. 9 december 2017.

5.2 Medlemsmøde og julehygge
Medlemsmødet gik godt, og der er kommet flere nye ideer til arrangementer 2017. Nana foreslår at vi
ikke bruger ordet ”medlemsmøde” men noget andet, evt. ”diskutere om LadyLikes fremtid eller noget
lign. Vi fik nedskrevet medlemmernes forventninger til LadyLike i 2017, samt ris og ros.

6. Kommende arrangementer/tovholder
6.1 Barista kursus (Kristine og Jenny) onsdag d. 25 januar.

6.2 Debataften sammen med Alex (i samarbejde med DDU) (CD) mandag d. 27 februar i
festsalen.
6.3 Malekursus (Kristine) (CD) søndag d. 5 marts.
6.4 Hvem er tovholder til arrangementerne:
- Brigde Walking (BN)
- Segeway (MP)
- Bagedyst (BN)
- Ølsmagning (BN)
- TETOs foredrag (CF)
- Copgenhagen women’s race: (BN)
- Gokart (CMD)
- Mystery room (CF)
- Spilaften (BN)
- Pubcrawl (MP)
- Weekend’s arrangement (CMD)
7. Arbejdsgrupper-oversigt
- Brigde Walking: Line B
- Segeway: Mie og Janni
- Bagedyst: Stine
- Ølsmagning: Britt, Maria, Marianne og Stine
- TETOs foredrag: Marie og Lotte
- Copgenhagen women’s race: Britt
- Gokart: Nana og Michala
- Mystery room: Cecilie og Stine
- Spilaften: Line
- Pubcrawl: Marianne
- Weekend’s arrangement: Camilla, Christina og Michala
7. Eventuelt
7.1 LadyLikes begivenheder på Facebook. Vi bliver enige om at alle begivenheder skal foregå på vores
fanside, så alle kan se at vi har arrangementer.

8. Næste bestyrelsesmøde
Hvornår er det næste bestyrelsesmøde og hvem tager ansvar for dagsorden?
Det bliver torsdag d. 23 marts og BN sørger for at lave dagsorden. Vi har også fundet en dato til et
overgangsmøde – torsdag d. 13 april 2017.

