Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt d. 09. juni 2016 kl. 16:15-18:00
Fremmødte: BN, CD, CMD, MP og NV
Afbud fra: CF
A. Valg af tegnstyrer : CD
B. Valg af referent : CD
C. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Vejrudsigt
Hvordan går det med os?
Punkt 1: Alt er vel med os.

2. Økonomi
Hvordan går det med økonomi?
BN fortæller at Ladylikes økonomi ser stadig godt ud ifølge budget 2016. Også selvom der kommer en
ekstra udgift til Tegnsprog Festival. Vi har ikke endnu brug 6.000 kr., som skal kun bruge til LadyLikes
arrangementer. Er forberedt på at der vil komme en stor udgift i juni måned for de to arrangementer.
2.1 Mobilepay
Hvordan går det med Mobilepay?
Punkt 2.1: BN glemmer sit papir med, hvor alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrives. Vi aftaler at gøre
det til det næste bestyrelsesmøde. Det haster ikke, idet vi ikke skal bruge MobilePay før julen.

3. Intern
3.1 Næstforkvinde og bestyrelsesposter
Hvem er næstforkvinden? Og hvem af CMD og NV får poster for bestyrelsesmedlem for etårsperioden og
toårsperioden?
Punkt 3.1 Vi er blevet enige om at CF er den næstforkvinde, samt at NV tager den etårsperiode og CMD
tager den toårsperiode.
3.2 Fordel bestyrelsens opgaver og ansvar
Hvordan vil vi fordele bestyrelsesopgaverne?
Punkt 3.2: Vi har fordelt os i forskellige arbejdsopgaverne:
§
§

Generelle forkvindes roller, sikre at der sker noget i foreningen (CD)
Administration (CD)
§ Tjekke/besvare LadyLikes e-mail (CD)

§

§
§

§ Sende velkomstbrev til ny medlem (CD)
§ Registrere nyt medlemskab i Excel-art (medlemsliste) (BN)
§ Sende ansøgninger/ungdomspuljer om tilskud (CMD)
Økonomi (BN)
§ Opkræve kontingent
§ Betale regninger
§ Lave budget og årsregnskab
§ Administration af bilag/kvitteringer
§ Et overblik af foreningens økonomi
Arrangementer (CF)
§ Et overblik af arrangementer og tovholder
PR (CMD)
§ Medlemsgruppen
§ Fan-siden
§ Hjemmesiden

3.3 Et årshjul
Hvordan ser vores årshjul ud nu? Hvornår skal vi afholde bestyrelsesmøder, arrangementer og hvornår skal
vi uddele nyhed på sociale medier?
Punkt 3.3: Vi snakker om at vi skal afholde 3 bestyrelsesmøder mere før nytåret. Evt. en dag i september
måned (gerne i uge 36), i slutningen af oktober måned (før medlemsmødet) og i starten af december
måned. Arrangementerne er godt nok fyldt op for 2016.
3.4 Referat af generalforsamling 2016
Hvordan går det med referatet?
Punkt 3.4: CMD har rettet referatet og det er lagt op på Ladylikes hjemmeside.
3.5 Foreningsseminar, d. 1-2 oktober 2016
Hvem vil deltage med?
Punkt 3.5: Vi bliver enige om at sende to repræsenterer fra LadyLike til DDUs foreningsseminar d. 1-2
oktober 2016. Det bliver CF og BN.
3.6 Minikursus om hjemmesiden og fansiden
Hvornår og hvor skal mini-kursuset foregå?
Punkt 3.6: Vi bliver enige om at mini-kursuset foregår i Absalon. Det skal være på en fredag, gerne i
slutningen af august måned eller i starten af september måned. BN opretter Doodle. Hvis vi ikke kan låne
Absalons lokale, så har vi en plan B og det er på Nannas skole.

4. Ekstern
Gennemføre vi et fælles julefrokost med Absalon og Tegnbuen?

Punkt 4: CD fortæller at Tegnbuen og Absalons klubråd er med på ideen. Fælles julefrokosten foregår
lørdag d. 3 december 2016. Det vil være en god ide at oprette en arbejdsgruppe til det, hvor en fra hver
klubber er med. CVM siger ja tak til at blive repræsentant for LadyLike. CD fortæller også at Alli
Sæmundsson repræsenterer for Klubrådet. Arbejdsgruppen vil sørge for at tage kontakt til Tegnbuen. Vi
opdaterer om det på Ladylikes hjemmeside.

5. Arrangementer
5.1 Evaluering af arrangementer
5.1.1 Tegnsprog Festival d. 14 maj 2016. Det var en succes dag. CF, BN og to medlemmer, Rania Dalal og
Line Bisgaard, deltog med. Vi fik en bod og medbragte to computer, hvor vi viste to video, en om LadyLikes
historie, som er lavet af vores medlem Emilie Mahler, og den anden om vores medlemmer, der fortalte om
hvorfor de er medlem af LadyLike osv. Mange folk var nysgerrig om LadyLike. Vi fik 12 nye indmeldte og 5 af
dem har allerede betalt kontingentet. Det har været en utrolig positiv oplevelse for LadyLike.
5.1.2 LadyLikes fødselsdag d. 17 maj 2016. Det foregik på Bertel og det var også en succes dag. Vi var 14
deltagere. Vi fik en god og lækker cheesecake samt en hyggesludder.
5.2 Kommende arrangementer
5.2.1 Sankt Hans aften, d. 23. juni 2016. Det skal reklamere lidt mere og det bliver gennemført. Tolk er
hermed bestilt.
5.2.2 Bakken, d. 25. juni 2016. Det skal reklamere lidt mere og booke gerne snart et bord.
5.2.3 Unge og ældre mødes, d. 4. juli 2016. Begivenheden er oprettet på hjemmesiden.
5.2.4 ECCO walkathon, d. 11. september 2016 . Begivenheden er oprettet på hjemmesiden. CMD tager
kontakt til Emilie vedr. at reklamere det på medlemsgruppe på Facebook.
5.2.5 Fællesfoto. Bianca har ansvaret for fællesfoto, og hun foreslår at det kan evt. foregå før Klampenborg
galopbanes arrangement.
5.2.6 LadyLikes 5 årsjubilæum, d. 11-13. maj 2017. Vi har oprettet en gruppearbejde til det og har haft et
møde d. 30 maj. Alt gik godt indtil videre nu. En video vil snart komme på Ladylikes hjemmeside.

6. Arbejdsgrupper
6.1 Mystery Room
§ Stine og Cecilie (CF)
Punkt 6.1: Det er svært at finde en dato men det vil nok foregå i september måned.
6.2 Klampenborg galopbane
§ Julie H og Christina H (CF)
Punkt 6.2: Alt går godt. Det foregår den første lørdag i september måned.

6.3 Vin + øl smagning
§ Stine, Maria, Marianne og Britt (BN)
Punkt 6.3: BN skal tage kontakt til dem snart for at finde en dato, evt. i november måned.
6.5 Bage-dyst
§ Stine (BN)
Punkt 6.5: BN vil tage kontakt til hende for at finde en dato, evt. d. 15 december.
6.6 Segeway
§ Mie og Janni (MP)
Punkt 6.6: Vi bliver enige om at det venter til 2017.
6.7 Filmaften
§ Nanna og Christine (CD)
Punkt 6.7: Vi snakker om at LadyLikes medlemsdag og filmaften vil foregå d. 5 november i Absalon. CD
skriver en mail til Martin om lokalet.
6.8 TETOs foredrag
§ Marie og Lotte (CF)
Punkt 6.8: De afventer stadig et svar fra Absalon vedr. lokalet. De har måske fundet en oplægsholder, Sara
Skaarup, som kan lave en oplæg om ”Kvinde - kend din krop”.

7. Eventuelt
Punkt 7: Ingen har eventuelt.

8. Næste bestyrelsesmødedato
Hvornår er det næste bestyrelsesmøde og hvem skal tage ansvar for dagsorden?
Punkt 8: Det bliver i uge 36. Mie tager ansvar for dagsorden. Mødet foregår hos Nanna. Vi skal også huske
at tage nye billeder af os, som skal bruge til Ladylikes hjemmeside.

