Referat - Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 10 december 2015 kl. 19:00-21:00
Adresse: Brohusgade 17, 2200 København N
Til stede: Christine Damgaard (CD), Camilla Buch (CB), Britt Nøhr (BN) og Cecilie Finne (CF)
Ikke til stede: Sarah Lind (SL) og Bianca Majgaard (BM)
A. Valg af tegnstyrer: BN
B. Valg af referent: BN
C. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
1. Ladylikes julefrokost d. 5 december 2015
Hvordan gik det? Det var en god julefrokost med lækker mad fra Salt og Peber. Der var også sjov
underholdning, måske lidt for vildt. Det var en fed ide at have et vinter som tema. Det var igen en
succes at have tolkestuderende til at stå bag baren, denne gang kom der alle de 5 nye
tolkestuderende fra det første år, de har gjort det godt. Der kom i alt 21 medlemmer.
2. AU
Hvad skal vi gøre med AU? Ingen har henvendt sig til os siden medlemsdagen (d. 31.10.15), så
derfor har vi besluttet at lægge AU på hylden i et stykke tid.
3. Line Hjarsø
Vi fandt en dato til Line Hjarsøs oplæg - det bliver d. 20 februar 2016.
CB fortæller at det vil være en god ide, hvis vi også kan invitere andre klubber og DDU til dette
oplæg. CD og CB deltog i klubseminaret, hvor de fortalte om oplægget. Andre har sagt til dem at
det kunne være fedt hvis de også kunne deltage. Vi er med på ideen og vil sørge for at sende en
invitation ud til klubbernes bestyrelse, når oplægget er helt på plads.
4. Anni

En dispensation til Anni. Til medlemsdagen (d. 31.10.15) kom Anni forbi for at spørge om hun
kunne få dispensation til medlemskab, ifølge LadyLikes vedtægter er aldersgrænsen fra 18 til 40 år.
Vi kom frem til at det er op til bestyrelsen vedr. hendes dispensation.
Vi beslutter at hun godt kan få dispensation, da hun har været vores trofaste medlem og har været
medlem af LadyLike siden den blev stiftet.
5. TETO foredrag
Datoen, lokalet og oplægsholderen skal snart findes. CF sørger for at kontakte arbejdsgruppen og
høre dem ad. Vi håber på at foredraget kan holdes i november 2016.
6. Ladylikes mærkedag
CB fortæller om en mærkedag, som hun har hørt fra klubseminaret. Bl.a. Tegnbølgen har sin
mærke dag og det er deres påskefest.
Vi diskuterer om det er nødvendig at have en mærkedag, når LadyLike allerede nu har mange
arrangementer i 2016, og LadyLikes målgruppe er kun for kvinder.
Derfor var vi enige om, at LadyLike ikke har behov for det, i hvert fald ikke lige nu.
7. Opdatering fra økonomi
BN fortæller, at LadyLikes økonomi ser godt ud. Dog har det ikke været nemt at opkræve
kontingent fra medlemmerne.
Vi diskuterede, hvad vi skal gøre med opkrævning af kontingent fremover. Medlemmerne kan ikke
blive ved med at udsætte deres betaling for kontingent. Ifølge LadyLikes vedtægter står der at når
et medlem ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter, at der er blevet rykket for det,
betragtes medlemmet som udmeldt. Det må vi så holde fast i.
Vi bliver enige om at vi skal gøre hvad der står i LadyLikes vedtægter. Det er måske også en god ide
at bruge NemTilmeld til opkrævning af kontingent. BN vil undersøge om det er muligt.
8. Mobilepay

BN foreslår, at vi vælger Mobilepay ”One”-pakke, hvor det koster ingenting udover det med 1 %
hver gang nogen overfører Mobilepay.
Vi beslutter at vi skal bestille ”One”-pakke. så fremover kan medlemmerne overføre via LadyLikes
mobilepay med LadyLikes nummer. BN sørger for at ordne det, så snart som muligt.
9. Tovholder til arrangementerne i 2016
Vi fordeler vores opgave som tovholdere til de kommende arrangementer i 2016:
- Mystic Room (Stine og Cecilie) CF
- Creative Space (Julie H, Christina H og Rania) CD
- Klampenborg galopbane (Julie H og Christina H) CF
- Heidepark (Nanna og Camilla B) CB
- Vin + øl smagning (Stine, Maria, Marianne og Britt) BN
- Brigde Walking (Line B) BN
- Fastelavnsfest (Camilla B, Stine og Rania) CB – det bliver d. 13 februar
- Bage-dyst (Stine) BN
- Segeway (Mie og Jannie) CD
- Filmaften (Nanna) BN
- TETOs foredrag (Marie og Lotte) CF
Vi arrangerer selv LadyLikes generalforsamling + fælles foto (d. 2 april), Sankt Hans aften (d. 23
juni), Julefrokost (d. 3 december) og Julehygge.
LadyLikes kalender ser godt ud, dog er der stadig få ledige plads, bl.a. et arrangement i februar,
marts, september, oktober eller november.
10. Evaluering
10.1. Fan-side
Vi skal være mere opmærksom på LadyLikes fan-side, ved at bruge den mere oftere. Vi aftaler at
den som er tovholder for et arrangement, skal sørge for at opdatere i fan-siden, bl.a. at skrive eller
sætte billeder ind når arrangementet er overstået.

10.2. Julehygge - Alt ting er på plads
10.3. Kontingent 2016
BN sørger for at lave en video, hvor hun skal fortælle om hvad der sker med LadyLikes kontingent i
2016, samt at fortælle om vores møde med DDU og Absalon.
10.4. Andre arrangementer
Sommertræf bliver måske d. 1-3 juni 2017 sammen med Gentlemen Finest. Vi snakker også om at
arrangere en pigeweekend, måske d. 12 – 14 maj 2017, for LadyLike har 5 års jubilæum d. 12 maj.
11. Næste bestyrelsesmøde?
Det bliver d. 18 februar kl. 17-19

