Referat - bestyrelsesmøde d. 27 august kl. 18-20
Til stede: Michala Christensen (MC), Britt Nøhr (BN), Emilie Andreasen (EA), Line
Bisgaard (LI), Michelle Barløse - over skype (MB), Sarah Lind (SL).
1. Valg af tegnstyrer: SL
2. Valg af referent: LI
3. Valg af det nye logo: Der er indsendt 6 forslag. Da LI også har indsendt et
logoforslag, deltager hun ikke i afstemningen. Efter afstemningen har resten af
bestyrelsen har valgt LIs forslag. LI ønsker ikke at modtage præmien, men den
gemmes til en anden konkurrence. Logoet offentliggøres d. 1 september.
4. Opfølgning fra sidst – hvad har vi nået?
- Ændringer og bemærkninger til aktivitetshåndbogen: Alle diskuterer
håndbogens indhold - EA har udarbejdet et udkast. Den endelige håndbog skal EA
renskrive og sende videre til aktivitetsudvalget. BN skal mødes med
aktivitetsudvalget snart, så håndbogen skal gerne være klar inden.
- Klubbens nye vision: er sendt ud til alle pr. mail. Alle godkender den nye
vision. Det lægges ud på hjemmesiden.
5. Et muligt sponsorsamarbejde:
Alle synes at vi skal prøve at samarbejde med firmaet - så vores
medlemmer bedre kan få gavn af LadyLike. Vi skal først snakke med ejeren af
firmaet om betingelserne, så finder vi ud af om det er fordelagtigt for LadyLike. Det
næste skridt bliver at to af os mødes med ejeren for at “finde hinanden” (Alle er
enige).
6. Evaluering af arrangementer:
Sommerfest anno 2013:
LI: Til næste arrangement skal alle møde til tiden. EA: Vi har fået klage fra
køkkenet, da der ikke var gjort rent. Alle: Vi har bestilt rengøring, men de gør ikke
rent i køkkenet - kun i festlokalet. Der er sket en misforståelse - næste gang må vi
gøre rent i køkkenet. SL: budgettet til sommerfesten skal helst være på plads i god
tid, så bestyrelsen kan godkende eller ændre budgettet. Processen var stressende.
BN: Problemet var at vi ikke vidste om vi overhovedet kunne låne lokalet, vi kunne
ikke få det at vide i god tid - men i sidste øjeblik. Alle: Der skal laves retningslinjer
ift. budget og kommende arrangementer (aktivitetshåndbogen). LI: Det var

fantastisk at alle kunne stå i baren og skifte i løbet af festen.
Alle diskuterer om det kun skal være bestyrelsen, der står i baren. Konklusionen
bliver at der skal være mindst et bestyrelsesmedlem i baren sammen med en/flere
frivillige, således det er mere overskueligt for bestyrelsen at styre baren (om der er
alkohol, penge eller service nok i løbet af arrangementet) Alle bliver enige om at
fremover skal der noteres ned om hvor meget der er blevet solgt, så det er lettere
for kassereren at lave regnskabet og lave orden i det hele. Vi skal have styr på hvor
meget, vi køber og sælger.
7. Nye arrangementer/indsats: hvad skal der nås inden næste
bestyrelsesmøde og ansvarsfordeling:
- Julefrokost: Alle bliver enige om at bestyrelsen tager sig af maden og
baren. Aktivitetsudvalget (AU): underholdning, pynt, indkøb af drikkevarer.
LI: det skal bemærkes at der skal fotograferes i alle arrangementer, så vi kan have
minder. Medlemsmødet skal være d. 30 november - før julefrokosten. BN spørger
en veninde om hun kender et godt sted, hvor vi kan bestille mad. EA spørger om
LFS-stedet kan hjælpe med at lave mad.
Alle hjælper til med at finde mulige steder, hvor vi kan bestille julefrokost!
- Foredrag: LI: er i dialog med 1866 og Absalon om lån af lokaler, afventer
stadig svar.
- Andre aktiviteter? BN: skal mødes med AU - aktivitetshåndbogen skal være
færdig inden.
Alle: biograf, græskar-konkurrence, gokart. MC tager ansvaret for planlægningen af
gokart. Frivilligaften i oktober, så vi kan finde frivillige til kommende arrangementer
- efter BN mødes med AU.
8. Google Drev i stedet for Dropbox / Instagram: LI ønsker at alle
dokumenter lægges i Google Drev da der er mere plads derinde samt det er lettere
at redigere i dokumenter i Google Drev.
Alle er enige om at LadyLike får en hash tag i Instagram: ladylike1205, så alle
LadyLike-relaterede billeder hører under “ladylike1205”.
9. Opdatering i klubbens økonomi: BN: økonomien er stadig dårlig, da
pengene er øremærket til den nye hjemmeside - så vi har ikke penge til at give
tilskud til kommende arrangementer. Dog skal vi opkræve kontingent fra
september, så vi må håbe at det ser bedre ud snart. Alle er enige om at indsende
en ansøgning til DDUs ungdomsfond, så LadyLike evt. kan få en økonomisk støtte
til den nye hjemmeside.
10. Næste bestyrelsesmøde – dato og hos hvem. d. 22 oktober hos LI
Tak for denne gang!

