Referat fra bestyrelsesmøde
Afholdt d. 13. oktober 2016 kl. 16:30-19:00
Fremmødte: CD, CDM, NV og CF
Afbud fra: BN og MP
1. Valg af tegnstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden

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

2. Økonomi
Ingen kommentarer

3. Intern
3.1 Medlemsmøde

Hvad skal vi gøre med lokale? B-plan? Video?
Absalon har sagt nej til at vi låner af deres lokale.
CD vil undersøge ang. lån af DDU lokale til medlemsdagen.
Vi snakker om at lokalet er for lille til film aften eller spil aften. Vi tænker at vi kan udnytte
de steder, såsom biograf, bastard cafe, eller noget andet.
BN kan evt. sørge for sandwichs hos den lokale italienske, da hun har haft kontakt med dem
den sidste gang.
Vi skal oprette afstemning i medlemsgruppen om hvad vi skal efter medlemsdagen.
3.2 Mini kursus

Den 28 oktober – kl.16:30
Lokale er på plads, der foregår på ddu kontor.

4. Ekstern
4.1 DDU foreningsseminar
Hvordan er det gået? Udbytte?
Alt bibi. Vi fik masse af nye redskaber, og det var en fed weekend hvor vi mødtes med de
andre forening hvor vi fik inspiration og ideer.

4.2 Fælles julefrokost
Charlotte, hvad er vi nu nået frem til?
Det foregår den 3 december. Det hele vil være på plads til d. 1 november, hvor vi får vide
ang pris og det hele.
Lav fælles tale: CD
5 underholdning til julefrokost: CMD og evt MP.
Lav video + tekst på medlemsdagen eller den næste bestyrelsesmøde til julefrokost: Fælles.

5. Arrangementer
5.1 Evaluering af arrangementer
5.1.1 Klampenborg Galopbane d. 4/9 2017
Vi syntes at det var fedt at en medlem ville dele hendes viden, vi blev klogere på den. Det
var en anderledes arrangement, som vi syntes at vi alle skal dele med hinanden.
5.1.2 ECCO WALK d. 11/9
Det blev aflyst – pga selve vedkommende ikke kan tilstede. Hun gav også besked i dette
sidste øjeblik, hvilket alle i BS også havde planer denne søndag. Hvilket vi var nødt til at
aflyse arrangementet. Vi havde også overvejet at spørge velkommende om vi skal spørge
hvad det skete, men det var bedst at velkommende selv kommer til os.
5.2 Kommende arrangementer
5.2.1 Mystery Room
Det hele er på plads og Info kommer snart på hjemmesiden.

5.2.2 Medlemsdag
Sted: DDUs lokale
Program:
Kl. 15:30 – 16:00 Døren åbner

Kl. 16:00 – 16:45 Medlemsmøde
15 min Pause
Kl. 17:00 – 18:00 medlemsmøde
Kl. 18:00 – 21:00 spisning og hygge (biografi aften eller spilleaften?)

Dagsorden til medlemsmøde:
Icebreaking/konkurrence (forberedelse memtitis.dk)
Vigtige info fra BS:
•
•
•
•

DDU foreningsseminar weekend (BN og CF)
Lokale (medlemmers accept ang absalons lokale hvor absalons medlemmer
vil komme + julehygge på absalon)
Fællesjulefrokost
5 års jubilæum

Evaluering af 2016 (Ris og Ros)
Negativ brainstorm
Hvad forventer I af LadyLike i 2017? (fx antal arrangementer og arrangementers indhold, fx
antal fest, aktiviteter og foredrag)
Årshjul 2017

5.2.3 LadyLikes 5 års jubilæum, d. 11-13. maj 2017
Det hele skal nok ordnes indtil det næste møde.

6. Arbejdsgrupper
6.1 Mystic Room
• Stine og Cecilie (CF)
6.2 Vin + øl smagning
• Stine, Maria, Marianne og Britt (BN)
Udsætter til 2017
6.3 Julebagning
Tager op til næste møde

6.4 - TETOs foredrag
• Marie og Lotte (CF)
Udsætter til 2017, når vi har et lokale.

7. Eventuelt
8. Næste bestyrelsesmøde
Den 8 eller 22 november hos CF og CMD tager ansvar for dagsorden.

