Referat af DF-møde den 6. september 2000
Valg af referent
Mikkel

Deltagere
Helle ´97, Peter ´97, Torben ´98, Martin ´96, Hans Jacob ´97, Kristoffer ´94, Mikkel ´99

Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt uden nogen bemærkninger

Meddelelser til/fra kasserer
Torben afleverer kvittering for vingaver ifbm e-commerce arrangement
Regnskab for manduktionerne er lavet og bliver sendt til kasserer hurtigst muligt
Peter snakker med Lars om de 750,- kroner som DF muligvis ville få tilbage fra dimittendfesten.
Foreløbigt overskud: 29.748,- (hele foreningen)
Cirka kassebeholdning: 10.000,- (ekskl. investeringskonto), 22.000,- (dimittend udvalget)

Indkomne ansøgninger
Semesterstartsfest: underskudsgaranti er godkend og Martin sender mail herom.
De nye 1. års studerende søgte om tilskud til ”torsdagsfest”. Tilskuddet blev godkendt og lyder på 30,- kroner per
deltager (cirka 80 deltagere).

Løbende aktiviteter
Faglige arrangementer
Lær at lære: Kurset som sidste år blev udbudt af Studenterhjælpen bliver i år lavet i tættere samarbejde med DF.
Kurset bliver afholdt den 4/10 + 5/10 begge dage fra kl. 17:30 til 21:30 på Solbjerg Plads. Økonomien er endnu
ikke fastlagt. Mikkel sender hurtigst muligt ansøgning til studienævnet.
Carsten Graf: Intet nyt.
Leon: Intet nyt.

Sociale arrangementer
Grillaften: Forskellige arbejdsopgaver blev fordelt på følgende måde:
Engangsgrill: Peter
Pastasalat: Helle og Hans Jacob
Paptallerkener og plastikbestik: Martin
Flutes: Torben
Gallafest
Der blev stillet spørgsmål til om McKinsey kunne sponsorere gallafesten (Martin undersøger dette).
Vi skal selv skaffe vagter til festen. Vi afventer en mappe fra HA-almen som beskriver forskellige praktiske ting
om afholdelse af fest på Solbjerg Plads (Helle skaffer mappen ”i hus”).
Helle sender mail ud til alle årgange for at finde nogen som eventuelt kender en god kok eller en god
underholder.
Mikkel tager kontakt til Comedy Zoo for at undersøge hvad det vil koste at få 2-4 stand-up komikere til at
underholde.
Martin udsender officiel invitation.

Fundraising
(se under gallafest)

Hjemmeside
Vi har fået 3 måneders gratis brug af GroupCare’s betalingsløsning.

Eventuelt
Intet.

Næste møde
Onsdag den 4/10 kl. 18:00 hos Torben, Ved Skansen 1, 5. tv., 2300 København S (Martin vil invitere 1-2
personer fra Dimittendudvalget.
Møde om Gallafest: Mandag den 30/10 kl. 18:00 hos Helle.

