Referat fra bestyrelsesmøde
Afholdt d. 10. marts 2017 kl. 17:00
Fremmødte: CD, CMD, BN og CF
Afbud fra: NV og MP
1. Valg af tegnstyrer - CF
2. Valg af referent - CF
3. Godkendelse af dagsorden (godkendt uden kommentar)

1. Vejrudsigt
1. 1.1 Hvordan går det med jer personligt?
Alt er vel.

2. Økonomi
Alt er som det skal være.

3. Intern
3.1 Generalforsamling
Dato: d. 8 april kl. 11:00-15:00 (BS kl. 10:00-16:00)
Sted: Absalon
Program:
Kl. 10:30 Dørene åbner
Kl. 11:00 Generalforsamling
Kl. 12:30 Frokost
Kl. 13:15 Generalforsamling
Kl. 15:00 Tak for i dag
Efter generalforsamlingen: Gokart
Frokost: Vi snakker om at bestille 10 pizzaerne og købe sodavand til frokost.
CD spørger Coilin om han har lyst til at være dirigent til vores generalforsamling, det vil han gerne. MP
sørger for at finde to referenter, gerne dem som ikke er medlem af LadyLike. Det bliver Julie Morville og
Victoria Larsen.

CF sørger for de to repræsentere fra DDU, Simon Bak (tidligere bestyrelsesmedlem) og Andreas Kronlund
(nuværende bestyrelsesmedlem).
Bestyrelsesmedlemmer:
Christine Bøgedal Damgaard (en etårsperiode) og ønsker at genstille til en ny periode som forkvinde.
Britt Nøhr og Charlotte M. Davidsen er ikke på valg (valg i lige år) og bliver på deres poster.
Cecilie Gren Finne og Nanna Jessen (valg i ulige år) og ønsker ikke at genstille.
Mie Bruun Pluzek (en etårsperiode) og ønsker ikke at genstille.
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode (valg i ulige år) og 1 suppleant for en
etårsperiode.

4. Ekstern
5. Arrangementer
5.1 Evaluering af arrangementer
Barista kursus var et succes arrangement, hvor der kom 8 deltagere.
Debataften Døve i samfundet (i samarbejde med DDU), det var en spændende og tankevækkende aften.
Det kom ca. 17 deltagere, og lidt ærgerligt da det kan være et udbytte for alle.
5.2 Kommende arrangementer
- Gokart (Nana og Michala) den 8 april – Alt er på plads. Det foregår i Kastrup.
- Øl smagning (Britt) den 22 april – Alt er på plads.
- Malekursus hos Royal Copenhagen den 7 maj – Alt er på plads.
- Copenhagen women´s race (Britt) den 10 juni – Alt er på plads.
- Mystery room (Cecilie og Stine) – Det skal først foregå i september måned.
- Weekends arrangement (Camilla, Christina og Michala) – CMD skal kontakte dem.
5.3 LadyLikes 5 års jubilæum, d. 11-13. maj 2017
Alt er på plads og arbejdsgruppen skal have et møde inden den dag.

6. Eventuelt
7. Næste bestyrelsesmødedato
CD sørger for at oprette en Doodle til vores overgangsmøde med både den gamle og den nye bestyrelse.
Britt sørger for dagsorden til overgangsmødet og mødet skal foregå i april måned efter
generalforsamlingen.

