Referat af DF-bestyrelsesmøde d. 6. marts 2000
1 (godk. af dagsorden): Dagsordenen blev godkendt
2 (godk. af referat): Det var ikke "architrade" men groupcare - i det forrige referat.
3 (medd. til/fra kass.): Concorde C5 er doneret af Damgaard Data til DF. De vil gerne have et link til deres
hjemmeside fra DF-hjemmesiden.
FTBAKPD-arrangement kostede 490 kr. p.g.a. Cafésius-besøg. De får, hvad der oprindeligt var bevilget til
arrangementet.
Der var kun to DF-bestyrelsesmedlemmer, som tilkendegav deres mening i.f.t. FTBAKPD-bevillingen.
DF indstiller, at alle bestyrelsesmedlemmer (inkl. suppleanter) fremover tilkendegiver deres mening i.f.t.
bevillingsansøgninger.
Status og overgangsforretning foregår med Christina Buhelt på onsdag d. 14/3.
Dimittendforeningen vil gerne have dækket udgifter for godt 1000 kr. til arrangementet "DØK og opstart af
egen virksomhed".
DØK-intro '99 forventes at give et overskud på ca. 20.000 kr. Det blev besluttet, at man fremover fortsat vil
give overskudet til DF, men at man vil bestræbe sig på at opnå et mindre overskud.
Kassereren overfører 200 kr. til Helles konto.
Det er besluttet at hæve middagsbevillingen til 250 kr. per session p.g.a. det øgede antal mødedeltagere.
4 (arrangementer):
(ansøgninger): Peter fra FU søgte om underskudsgaranti til festen. Dette blev bevilget under forudsætning
af, at man opererede med en margen per deltager. Prisen blev derfor hævet fra 50 -> 55 kr. per person.
Tinas arrangement er desværre for snævert med kun 12 deltagere. Vi vil indstille, at man finder en
aktivitetet, der giver mulighed for flere deltagere end 12 - f.eks. vinsmagning.
(Faglige arr.): Helle har inviteret Leon Lerborg + Helles onkel til at afholde foredrag om "Den lærende
organisation". Det skal slås lidt humoristisk op. Dato: 21., 22. eller 23. marts? Ellers uge 14. ->
Tilbagemelding inden 14/3
Christina har lavet et udkast til mail med forespørgsel om ét af 3 emner: OBI, e-commerce og
præsentationsteknik. Tilbagemelding inden 14/3
Kristoffer vil forhøre sig hos Rigmor Zobel og i Unibank ang. om de kan deltage i et arrangement under
titlen "IT og e-business som strategisk instrument i den finansielle sektor".
Lær at lære-arrangementet bliver arrangeret gennem Studenterhjælpen af Mikkel Kinnerup '99 senest en
måned inde i det nye studium (senest primo oktober).
(Gallafest): Hans-Jakup undersøger muligheden for 150 deltagere på bildækket af Færgen Sjælland.
Følgende er en check-liste til brug ved telefonisk forespørgsel hos potentielle leverandører af festlokaler til
gallafesten:

Dato: Lørdag d. 11. november
Lokaler (min. plads til 150 i ét lokale)
3-retters menu (helst med tjener, buffet dog OK)
underholdning - areal, faciliteter (kan underholdning afholdes samtidig m/spisning, eller skal der ryddes
af?)
Diskotek - er DJ og lydudstyr inkl. i prisen, eller skal vi selv skaffe?
Lokale til generalforsamling (plads til 30 - 50 personer)
Er det OK, at vi selv medbringer velkomstdrink til generalforsamlingen?
Forventet sluttidspunkt?
Pris? (Forventet deltagerbetaling ca. 195 kr./kuvert inkl. musik og underholdning med 130 deltagere.
Tilskud fra DF ca. 6000 - 7000 kr.)
Helle
Kristoffer
Martin
Torben
Hans-Jakup
Mikkel
Helle
Kristoffer
Peter
Hans-Jakup
Hans-Jakup

Kantinen 2. sal på SP+baren ved siden af
Amaliegade 10, Forsikringens Hus
Børsen
Det Ny Teater
Josty
Lumbyes selskabslokaler
Park Café
Peter Bangsgårdens selskabslokaler
Base Camp
Club Mantra
Færgen Sjælland

33 13 75 60
33 95 05 00
33 25 60 05
38 86 90 90
38 87 32 48
35 42 62 48
38 10 58 37
70 23 23 18
33 11 11 13
33 13 43 30

(Manuduktioner): John Peter Jensen har tidligere holdt manuduktion i datalogi. Mikkel vil undersøge, hvad
folk syntes om det og evt. opfordre ham til at afholde eksamens-manuduktioner.
(Web-baseret løsning): Martin vil rykke Esben Elmøe.
(Fundraising): Christina har lovet at udarbejde et fundraisingbrev. Det kommer.
(Hjemmesiden): Martin har rettet det forhold, at et nyt vindue åbnedes ved tryk på 'næste' i fotoalbummet.
Næste møde: Onsdag d. 5. april kl. 18 hos Martin, Farumgade 1, 1.t.v., 2200 København N
(Eventuelt): Peter bliver idømt "øl", hvis han ikke kommer til næste møde.
Dagsorden indkopieret fra vedtægterne:
Dagsorden:
1)Valg af referent
2)Godkendelse af referat fra sidste møde
3)Meddelser til/fra kasseren
4)Indkomne ansøgninger
5)Aktiviteter
a)Sociale
b)Faglige
c)Gallafest
6)Fundraising
7)Hjemmeside / Web løsning
8)Næste møde
9)Evt.

