Referat fra bestyrelsesmøde
Afholdt d. 8. November 2016 kl. 17:00-19:00
Fremmødte: CD, CDM, BN, MP og CF
Afbud fra: NV
1. Valg af tegnstyrer: CMD
2. Valg af referent: CMD
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Vejrudsigt

1. 1.1 Hvordan går det med jer personligt?
Alt går godt med alle bestyrelsens medlemmer.

2. Økonomi

Overskud. Der mangler kun julehygge arrangement for dette år før medlemmer skal betale kontingent i
januar 2017. Lige nu ser økonomi godt ud. Kort sagt.

3. Intern

3.1 Medlemsmøde + julehygge.
Den 19 december kl. 17-21.00 i Absalon lokale. Bestyrelsen skal møde kl. 16.30 for at forberede sig.
BN sørger for mad (sandwich) hos den lokale italiensk sted. CF sørger for æbleskiver til julehygge.
CD kontakter Kathrine Witt om vi må låne Absalons køkken.
Programmet:
Døren åbner kl. 17:00
Medlemsmøde starter kl. 17:15 og fortsætter til 18:30
Aftensmaden kl. 18:30 – 19:30
Julehygge kl. 19:30-21:00 (hvor der gives æbleskiver og varm drink)
3.2 Optagelse ritual for ladylike medlemmer (CD)
Bestyrelsen blev enig om at udsætte det til 5års jubilæum.

4. Ekstern

4.1 Fælles julefrokost.
CMD vil tage noget tinge op og skal evt. lave en fælles video på Absalons hjemmeside.
Underholdning:
Egne ting (MP)
Danse + ens kort (CMD)
Ladylikes traditionel drink kamp.
CD vil gerne vide hvem hun skal holde tale med (en fra klubsråd).

5. Arrangementer

5.1 Evaluering af arrangementer

5.1.1 Mystery room
12 deltager og alle deltagere synes det var totalt fedt. De havde haft room, der hedder the lab. Men
deltagere synes det kunne være fedt at prøve et andet room (the killer). Stort succes.
5.1.2 biograftur for ladylike medlemmer
21 deltager, en afbud. En succes aften og alle synes at filmen var ret god Filmen, men stedet (dagmar bio)
var dårligt.
5.2 Kommende arrangementer
5.2.1 Medlemsdag og julehygge
Sted: Absalon
Dagsorden til medlemsmøde:
• Vigtige info fra BS (10-15 min)
- DDU foreningsseminar weekend (BN og CF)
- Lokale CD
- 5 års jubilæum CMD
• Evaluering af 2016 (Ris og Ros) NV
• Negativ brainstorm (BN OG CF)
• Hvad forventer I af LadyLike i 2017? (fx antal arrangementer og arrangementers indhold, fx antal fest,
aktiviteter og foredrag) MP
• Årshjul 2017 CF
5.2.2 LadyLikes 5 års jubilæum, d. 11-13. maj 2017
Arbejdsgruppen har et møde den 17 november for at få nogle tinge på plads.
5.2.3 Barista kursus (CD)
Kristine og Jenny arrangerer det og vil foregå i slutningen af januar. Alt er på plads.

6 Eventuelt

Årshjul for 2017: kalender, lave video, indsæt tekst for medlemsmøde og FB

7 Næste bestyrelsesmøde

Vi bliver enige om at det skal foregå sidste uge i januar kl. 17-19. CMD opretter Doodle om dato. NV laver
dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

