Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 26. august kl. 16-17:00
Møde med AU kl. 17:15-18
Adresse: Nattergalevej 58, 2400 København NV

Til stede: BN, SL, CB og NV
AU: CF og JM
Fraværende: MC, CB og LH
A. Valg af tegnstyrer - BN
B. Valg af referent - BN
C. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
1. Evaluering af sommerafslutning
Sommerafslutningen blev en succes, selvom der var lidt problemer med restauranten. Vi har besluttet
at det skal gentages næste år, men gerne et andet sted end på Amager Strand.
2. Regning for rengøring fremover på Rosenvænget Alle?
Det er lidt rod mellem bestyrelsen og personalet fra Rosenvænget Allé, som vi plejer at leje lokale af,
vedrørende regning for rengøring. CB og SL skal sørge for at kontakte dem og få regningen for
rengøring fremover afklaret.
3. Medlemsmøde (fælles foto) – lav en video til FB side/hjemmeside
Der er fællesfoto efter medlemsmødet og vi har besluttet at det skal være et sort/hvid foto, hvor alle
sløjfer/butterflys skal redigeres i fotoshop til at fremstå lilla. NV skal kontakte Tomas Kold for at høre
om pris. Vi er enige om at beklædning skal være festtøj/gallatøj.
Vi har også tænkt os at servere champagne og snacks mellem medlemsmødet og fotoet. Vi vil spørge
TETO om de vil komme og ordne det, eller om skal vi finde to frivillige.
BN og SN skal undersøge hvad vi lavede på det sidste medlemsmøde, sidste år og informere NV, så hun
kan lave et program til medlemsmødet den 14. september 2014.
Bestyrelsen og evt. TETO.nu eller frivillige møder op kl. 10-10:30 for at forberede til medlemsmødet,
som starter kl. 12:00.
NV, CB og SN skal lave en video om medlemsmødet.
4. TETO.nu-foredrag/”kontrol kvinde”
Line Bisgaard og Emilie I. Lykfeldt fra TETO.nu har styr på foredraget, torsdag den 11. september 2014,
kl. 18:30-21:00 i Absalon.

Bestyrelsen skal komme før og hjælpe til, og vi skal finde en dato til vores møde om vores samarbejde
fremover. NV skal kontakte TETO.nu og informere om at bestyrelsen kommer kl 18:00.
5. Sensommerfest – ny dato – leje lokale af 1866
Bestyrelsen og AU har besluttet, at ”sensommerfest” skal udskiftes med ”forårsfest”, og skal foregå i
april 2015. Vi vil gerne kontakte DDU om et samarbejde - sådan, at der efter DDU’s generalforsamling,
er ”forårsfest” om aftenen, hvor alle er velkomne! Forårsfest = UV lys fest!
6. Kontingent for 2014/2015
Opkrævning af kontingentet er sendt ud til LadyLikes medlemmer. Kontingent er steget fra 150 kr. til
200 kr., som medlemmerne har besluttet til LadyLikes generalforsamling.
7. Dato for møde med TETO.nu (september)
Datoen vil vi finde ud af, når vi har snakket med TETO.nu den 11. september 2014, før foredraget.
8. Aktiviteter resten af 2014 (kitesurfing, julefrokost osv.)
SN skal kontakte André Kobberholm for at få flere oplysninger – bl.a. om antal og hvornår?
AU vil arrangere en pubcrawl, som skal foregå i oktober måned. Vi håber på at pubcrawlen kan få et
tema - så vi slipper for at arrangere en høstfest og oktoberfest.
Julehygge i december. Weekend eller i en ugedag.
9. Ansvarsfordeling
BN: Kontingent og regnskab.
SN og MC skal lede efter et musikanlæg til en god pris, som vi kan bruge til LL’s kommende fester.
NV: Besvare LadyLikes email og samarbejde med Line om hjemmesiden
10. AU – samarbejde
Lidt ekstra info om AU, hvis du er interesseret og har mange gode ideer til LadyLikes arrangementer i
2015-2016, så er du meget velkommen til at sige til under medlemsmødet. Jo flere i AU jo bedre.
11. Eventuelt
BN skal oprette en Doodle om en dato, hvor bestyrelsen og AU skal lave en video for at reklamere om
LadyLike.
Der er mangel på struktur og kommunikation mellem bestyrelsen og AU.
12. Næste bestyrelsesmøde
Det bliver onsdag den 24. september 2014 hos NV.

