Dagsorden til overgangsmøde
Afholdt d. 27. april 2016 kl. 17:00-19:00
Fremmødte: BN, CD, CB, BM, CMD og MP
Afbud fra: NV, CF og SL
A. Valg af tegnstyrer - BN
B. Valg af referent - BN
C. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

1. Vejrudsigt
I vejrudsigten bruger vi til at fortælle hinanden om hvad vi laver for tiden og evt. om hvordan vi har det.
Punkt 1: BN kan ikke rigtigt være til stede fra nu og frem til og med i juni måned pga.
hovedopgaveeksamen. CD har lidt travlt med skolen pga. modulopgave og 48 timers skriftlig i maj måned.
Hun skal starte på 3. praktik d. 1 juni. MP er i praktik og skal vende tilbage på skolebænken igen i august
måned. CMD arbejder, som bioanalytiker på Rigshospitalet. Hendes vagt skema er forskellige. Nogle dage
kl. 8-15.30, andre kl. 6-13.30, andre kl. 9-18.

2. Økonomi
Hvordan går det med økonomi?
Punkt 2: BN fortæller at LadyLikes økonomi ser fint ud. Indtil videre nu har vi brug ca. 2000 kr. på
arrangementer fra januar til april.
Vi har lavet et ny budget, idet vi ikke vil modtage kontingent for 2016. Til generalforsamlingen har vi enige
om at LadyLikes kontingent er fra d. 1. januar til d. 31. december i stedet for fra d. 1 september til d. 31
august. I budgettet viser at vi har ca. 8.000 kr. som går til LadyLikes arrangementer, nu er der ca. 6.000 kr.
til rådigheden.

3. Intern
3.1 Dagsorden
Hvad er vigtige punkter, som skal være med i dagsorden?
Punkt 3.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vejrudsigt
Økonomi
Intern
Ekstern
Arrangementer
Arbejdsgrupper
Eventuelt

8. Næste bestyrelsesmødedato
3.2 Fordel bestyrelsens opgaver og ansvar
Hvad er bestyrelsesopgaver?
Punkt 3.2: Daglige arbejdsopgaver:
§
§

§

§
§

Generelle forkvindes roller, sikre at der sker noget i foreningen
Administration
§ Tjekke/besvare LadyLikes e-mail
§ Sende velkomstbrev til ny medlem
§ Registrere nyt medlemskab i Excel-art (medlemsliste)
§ Sende ansøgninger/ungdomspuljer om tilskud
Økonomi
§ Opkræve kontingent
§ Betale regninger
§ Lave budget og årsregnskab
§ Administration af bilag/kvitteringer
§ Et overblik af foreningens økonomi
Arrangementer
§ Et overblik af arrangementer og tovholder
PR
§ Medlemsgruppen
§ Fan-siden
§ Hjemmesiden

Vi fordeler bestyrelsesopgaverne til vores næste bestyrelsesmøde. Vi snakker også om at vi skal finde en
dag til et mini kursus om LadyLikes hjemmeside og fanside. Lige nu er der faktisk kun BN som har adgang til
hjemmesiden og kender til hjemmesiden. BN vil sørge for at undervisere bestyrelsen om hvordan man
anvender hjemmesiden. Samt BM har viden om hvordan man anvender fansiden, så hun vil sørge for det.
Det er meningen, at vi alle i bestyrelsen skal selv gå ind på hjemmesiden eller fansiden.
3.3 Fælles ansvar
Hvad er vores fælles ansvar?
Punkt 3.3:
§
§

Udarbejde af dagsorden og referat
Ansvarlig for en eller flere arbejdsgrupper (tovholder)
§ Mystic Room (CF)
§ Klampenborg galopbane (CF)
§ Heidepark (NV)
§ Vin + øl smagning (BN)
§ Brigde Walking (BN)
§ Bage-dyst (BN)
§ Segeway (MP)

§
§

Filmaften (CD)
TETOs foredrag (CF)

3.4 Et årshjul
Vi vil lave en oversigt over hele foreningsåret, og udarbejdes et år af gangen, så det på den måde hjælper
os med at overskueliggøre arrangementer, arbejdsopgaver og så videre.

§
§
§

Hvornår afholder vi bestyrelsesmøder?
Hvornår afholder vi arrangementer?
Hvornår skal vi uddele nyhed på sociale medier?

Punkt 3.4: BM forslår at vi bruger fastgjort opslag som vores kalender. En oversigt over bestyrelsesmøder,
arrangementer og så videre. CD sørger for at opdatere kalenderen og tilføje den på fastgjort opslag.
3.5 Referat af generalforsamling 2016
Vi har fået referatet tilbage fra dirigenten, Coilin. Hvem vil tage ansvar for at give en afsluttende pudsning?
Punkt 3.5: Vi har aftalt at vi alle skal læse det igennem og sende det videre til CMD med bl.a. kommentarer
eller andet. Hun sørger for at finpudse det. SU er d. 5. maj 2016.

4. Ekstern
Besked fra Nana (DDU) Har vi nogle ideer, kommentarer eller andet vedr. ungdomsforeningerne?
Punkt 4: Det vil være rigtig fedt, hvis de også kan prøve at undersøge om det er muligt at oprette en fælles
kalender, så vi alle har adgang til det. Det vil få os til et bedre overblik over ungdomsklubbernes
arrangementer.

5. Arrangementer
5.1 Evaluering af arrangementer
5.1.1 LadyLike ud i det grønne, d. 12. marts 2016, var en succes. Vejret var heldigvis med os. Vi var 8
deltagere og 4 hunde. Det var fedt med en ny ide og det skal vi gentage, måske til eftersåret. Evt. cykeltur.
5.1.2. Brunch, generalforsamling og fællesfoto, d. 2. april 2016. Brunchen var en succes, selvom det var på
en tidlig lørdag morgen. Generalforsamlingen gik også godt, dog var der lidt problem med siddeplads pga.
bordene stod i vejen. Fællesfotoet blev desværre udsat, idet vi ikke kunne skaffe en fotograter. Vi var 22
deltagere til den dag, 17 medlemmer.
5.1.3 Creative Space var en succes, hvor der kom 21 deltagere.
5.2 Kommende arrangementer
5.2.1 Tegnsprog festival, d. 14. maj 2016. BN og CF er gået i gang med det og alt går godt indtil videre nu. Vi
har fået to frivillige, Line og Rania, med til Tegnsprog Festival. Emilie har sagt ja til at hjælpe os med at lave
en video om LadyLike, som vi skal bruge til Tegnsprog Festival.
5.2.2 Ladylikes fødselsdag, d. 17. Maj 2016. Det ser ud til at alt ting er på plads. Begivenheden er på
hjemmesiden og man kan nu tilmelde sig til den. CF har styret på det og video kommer snart på
hjemmesiden.

5.2.3 Sankt Hans aften, d. 23. juni 2016. MP og CMD arrangerer det. Flere oplysninger vil komme på
hjemmesiden om et par uger.
5.2.4 Fællesfoto. BM sørger for det og det bliver først efter sommeren. Vi snakker om at det vil måske
foregå før Klampenborg galopbane, hvis det er muligt.
5.2.5 LadyLikes 5 årsjubilæum, d. 11-13. maj 2017. Vi begynder at arrangere det og vi snakker om at det er
kun for LLs medlemmer. Datoen er fundet og jubilæumsfest vil foregå fredag d. 12 maj. Vi har ikke fundet
stedet endnu, men vi vil finde et sted hvor vi alle kan være samlet i de 3 dage. Alle i bestyrelsen vil være
med i arbejdsgruppen for dette jubilæum og vi bliver enige om at BN får hovedansvar for det. Christina H er
også med i arbejdsgruppen og hun har sagt ja at være BNs sideløbende.

6. Arbejdsgrupper
6.1 Mystic Room
§ Stine og Cecilie (CF)
Punkt 6.1: Begivenheden er på hjemmesiden, dog mangler der at finde en fast dato i september måned.
6.2 Klampenborg galopbane
§ Julie H og Christina H (CF)
Punkt 6.2: Det bliver den første lørdag i september måned. Flere oplysninger komme senere.
6.3 Heidepark
§ Nanna og Camilla B (NV)
Punkt 6.3: Vi har besluttet at arrangere en tur til Bakken i stedet for og der vil komme flere oplysninger på
hjemmesiden om et par uger.
6.4 Vin + øl smagning
§ Stine, Maria, Marianne og Britt (BN)
Punkt 6.4: Vi snakker om at det bliver i november måned. BN kontakter dem.
6.5 Brigde Walking
§ Line B (BN)
Punkt 6.5: Vi udsætter det til 2017.
6.6 Bage-dyst
§ Stine (BN)
Punkt 6.6: BN skal kontakte hende og høre ad om hvad hun har tænkt sig med det.
6.7 Segeway
§ Mie og Janni (MP)
Punkt 6.7: Det bliver måske i august måned eller først i 2017

6.8 Filmaften
§ Nanna og Christine (CD)
Punkt 6.8: Det bliver evt. i oktober måned, måske efter medlemsmødet.
6.9 TETOs foredrag
§ Marie og Lotte (CF)
Punkt 6.9: Det er godkendt at det bliver i oktober måned.

7. Eventuelt
7.1 Absalons lokale
BN informerer, at man kan faktisk bruge Absalons lokale om mandag, torsdag og fredag. Absalons
medarbejdere sørger for at servere aftensmad til os, dog skal vi, som ikke er medlem af Absalon, betale 25
kr. for entréen. Alle er medlem af Absalon undtagen BN.
7.2 Dropbox
Punkt 7: Vi snakker om at oprette en dropbox til LadyLike, hvor alle videoer og billeder kan uploade der
samt andre vigtige materialer.

8. Næste bestyrelsesmødedato
Punkt 8: Det bliver torsdag d. 9 eller 16 juni 2016 i Absalon. CD sørger for dagsorden.

