Referat til bestyrelsesmøde – dato: tirsdag d. 28 januar kl.
18-20
Hos Michala.
Til stede: Line, Sarah, Michala, Michelle (Skype)
Fraværende: Britt
1.

Valg af tegnstyrer: Line

2.

Valg af referent: Katrine Algreen-Petersen fra Tegnsprog-tolkning.dk

3.

Et par ord fra Line.
Referat:
Line har i den seneste tid mistet overblikket over bestyrelsesarbejdet, og har ikke kunnet
lægge det samme arbejde i det som hidtil. Line ønsker derfor at trække sig tilbage.
Tilbagetrædelsen gælder fra 22. marts, hvor generalforsamlingen afholdes.
Såfremt den kommende bestyrelse skulle have brug for hjælp efter Lines afsked, så er de
velkomne til at kontakte Line.

4.

Opfølgning fra sidst – hvad har vi nået?
Møde med Tegnsprogs-tolkning.dk: Line
Referat:
Møde med Tegnsprog-Tolkning.dk, mødet omhandlede det kommende samarbejde. Der var
ingen umiddelbare spørgsmål til referatet for dette møde, Sarah understregede, at der nok
ikke har været tilfredsstillende mødedeltagelse fra LadyLike. Dette kan skyldes at der er
skole, der også skal passes. Hvordan dette skal ændres er usikkert. Anders har foreslået at
møderne kan lægges i weekenderne så de ikke rammer ind i skole og arbejde.
Generelt stemmer vores forventninger til samarbejdet overens med Tegnsprog-Tolkning.dk.

5.

Evaluering af arrangementer
- Julefrokost 2013: alle
Referat:
Julefrokosten var en succes, og der var et fedt samarbejde med aktivitetsudvalget.
Fremover skal baren og borde dog placeres længere fra hinanden, så tilgængeligheden
optimeres samt man som deltager ikke kan nå drikkevarerne .

6.

Nye arrangementer/indsats:
hvad skal der nåes inden næste bestyrelsesmøde og ansvarsfordeling.
- Generalforsamling 2014 (d. 22 marts): alle
Lokale: DDU (Line kontakter DDU)
Dirigent: Line spørger en
Referenter: Line kontakter TT.dk om to af medarbejderne kan.
Bisidder: Michala spørger et medlem
Stemmetæller: Sarah spørger to medlemmer
Indkaldelse til generalforsamling: Line
Vedtægtsændringsforslag: Line forslår at bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, i stedet
for to år som det er på nuværende tidspunkt. Alle er enige i forslaget om ændring. Line
kontakter DDU, som skal hjælpe med at lave program og vedtægtsændringsforslag til
generalforsamlingen. Sammen finder de en dato, som herefter meldes ud til Michala og
Sarah som gerne vil deltage ved mødet, såfremt de kan den pågældende dag.
Bestyrelsesmedlem: Fortsætter? Sarah overvejer at trække sig, Michelle trækker sig, Michala
fortsætter, Line ønsker at trække sig,
Michelle: Fremtidige bestyrelsesmedlemmer skal helst bo i KBH, grundet tilgængelighed ved
møder o.lign.
Kasserer: Fortsætter? Britt ønsker at fortsætte.
Spisning: Line foreslår at bestille mad udefra, fra Thomas Sandwich tæt på DDU, samt køb af
sodavand.
Program: Som udgangspunkt fra 12-14.30 med spisning i pausen.
Gave dirigent, referenter, bisidder og stemmetæller Britt køber gave til dirigent, referenter mv.
Fest eller aktivitet d. 22 marts?:
Referat:
Stemningen er at der planlægges en aktivitet i stedet for en egentlig fest. Efter aktiviteten
kan pigerne da selv finde ud af, om der er stemning for en bytur.
Forslag til arrangement er Gokart, en evt. plan B er laser-action.
Sarah undersøger Laser og Michala undersøger Gokart.
Bestyrelsen vil yde medlemmer et tilskud til arrangementet. Tilmelding til arrangementet
er bindende.

7.

Opdatering i klubbens økonomi – kasserens punkt
Referat:
Punktet udgår da Britt er fraværende.

8.

Næste bestyrelsesmøde – dato og hos hvem (inden generalforsamling 2014 d. 22 marts)
Referat:
Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 27. februar, kl. 18.00-20.00

9.

Evt. (og udenfor referat)
Referat:
Der skal findes en pin til medlemmerne. Line foreslår at lave 4-5 udkast som skal
lægges til afstemning på Facebook.
Første forslag: Den gamle pin
Andet forslag: Ens motiv men med to forskellige bud på farver
Tredje forslag: Det er kun bestyrelsen som bærer pins.
Fjerde forslag: Ingen egentlig pin, men medlemmerne skal i stedet lave en sløjfe
hjemmefra, som kan bindes i håret, om håndleddet o.lign.
Ingen yderligere punkter til eventuelt.
Mødet sluttede kl.19.25.

