Dagsorden- Bestyrelsesmøde tirsdag d 11. august kl 15:30-17:00
Adresse: Brohusgade 17, 2200 København N
Til stede: Christine Damgaard (CD), Camilla Buch (CB), Britt Nøhr (BN), Bianca Majgaard (BM) og
Sarah (SL)
Ikke til stede: Cecilie Finne (CF)
A - Valg af tegnstyrer: BN
B - Valg af referent: BN
C - Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er hermed godkendt.

1. Sankthansaften d 23. juni 2015
Hvordan gik det?
Arrangementet gik rigtig godt, og vi var ca. 18 personer og en hund. Vi spillede rundbold, spiste på
Wagamama, så bålet i Frederiksberg have og spiste super lækker hjemmelavet kage.
Det skal vi gentages i næste år. Gerne et nyt sted og spise evt. der på stedet.

2. Line Hjarsø
Vi skal finde en dato til workshoppen med Line Hjarsø.
Det ser ud til at vi vælger d. 6. september. Evt. fra kl. 10:00 - 14:00/16:00. Max 6 timer.
Vi har fået penge fra TETO før vores samarbejde blev afbrudt. Pengene skal bruge til at forbedre
bestyrelsesarbejdet. Vi har kontaktet Line Hjarsø, som Emilie I. Lykfeldt har foreslået. Hun vil lave
en workshop til os, og gerne vil høre om hvad vores udfordringer er og hvor vi gerne vil hen med
det.
Vi i bestyrelsen vil gerne lære hinanden bedre at kende og vores udfordringer er:
- At få medlemmer til at komme til arrangementer
- At ramme medlemmers interesser og få dem til at ryste mere sammen
- At forbedre medlemsservice
- At gøre vores arrangement til en succes

Også vil vi lære om generelt om bestyrelsesarbejde/organisationsarbejde og bestyrelsesroller. Om
hvilket ansvar har en bestyrelse, og hvilke opgaver ligger der helt generelt for en bestyrelse?
BN skal kontakte Line og finde ud af det. Det vil koste 2500 kr. Husk at bestille tolk!

3. Sommertræf
Vi arrangerede en sommertræf d. 7-9. september sammen med GF, men det er blevet aflyst pga.
for få tilmeldinger. Kun 6 tilmeldinger.
Vi har måske fundet en ny dato, men først vil vi lave en efterspørgsel til vores medlemmer om
deres interesser til sommertræf. BM sørger for det.

4. Aktivitets udvalg (AU)
Hvad skal vi gøre med AU?
Det er uafklaret med AU. CF vil kontakte Julie for at høre om hun gerne vil fortsætte i AU.
For tiden er der også opstået mange nye arbejdsgrupper, hvor der kommer mange nye spændende
arrangementer, hvilket er godt. Så vi skal lige finde ud af om hvad vi vil med AU.
Vores opgave er nu at vi skal finde ud af hvem der gerne vil være med i AU, og lave retningslinjer til
AU. Fx AU er vores ”ekstra hænder” til de store arrangementer, fx julefrokosten hvor de sørger for
pynt og underholdning.

5. Medlemsmøde
Vi skal finde en dato – fx i oktober eller november?
Vi snakker om at medlemsmødet vil foregå d. 31. oktober, hvor vi også kan arrangere en udflugt
bagefter, evt. en guidetur i København eller Tivoli ifm. halloween. Vi vil undersøge mere om hvad
der vil ske d. 31. oktober.
6. Evaluering
6.1 Frivillig til referat.
CD synes at vi skal finde en frivillig til at skrive referat til vores bestyrelsesmøder, så vi alle kunne
deltage til mødet. Vi vil prøve at finde en frivillig til vores næste bestyrelsesmøde.

6.2 Kontingent

Kontingent med Absalon er ikke på plads endnu, men BN skal lave en video, hvor hun fortæller
mere om det. Videoen vil sætte ind i nyheder på LadyLikes hjemmeside og LadyLikes
medlemsgruppe i FB.

6.3 Hjemmesiden
Så er navnet på LadyLikes hjemmeside om til www.ladylike.dk. Før hedder det
www.ladylike1205.dk

6.4 Arrangementer i 2015
Vi skal snart finde en dato til et foredrag, som vi har fået 5000 kr. til. SL vil kontakte Marie Palle og
Lotte Knudsen.
Der kommer to spilaftener og banko i efteråret, som Line Bisgaard har sørget for. Flere oplysninger
kommer snart op hjemmesiden.
LadyLikes julefrokost er allerede revseret i festsalen, Brohusgade 17 d. 5. december 2015. Vi skal
også snart finde en dato til julehygge. CD vil kontakte RD og EM, som har en ansvarlig for det.

6.5 SN skal starte på Frontrunners og kan derfor ikke være til stede. Hun foreslår at hun og BM
bytter deres plads. Bianca siger ja, så hun er nu bestyrelsesmedlem og Sarah er suppleant.
Vi ønsker Sarah held og lykke med Frontrunners.

7. Næste bestyrelsesmøde?
Det næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 1. oktober 2015, kl 17:00 - 19:00.

