
Referat af DØK-foreningsmøde den 4. oktober 2000 
 
 
Valg af referent: 
 
Peter Biehe Kreiner fik æren 
 
Deltagere: 
Peter 97, Martin 96, Torben 98, Mikkel 99, Helle 97 
 
Godkendelse af sidste referat  
Godkendt 
 
Meddelelser til og fra kasseren: 
 

Meddelelse fra kasseren 
 Indtægt: 5000 kr modtaget fra bioklub - denne har ikke længere ansvar for nogle penge. 
 Indtægt: 1300 kr i aktieudbytte igen  
 Indtægt: 700 kr fra Aktivitetsklanen - bruger dem alligevel ikke 
 Betalt Martin og Kristoffer 250 kr for mad 
  
 Kassen er lukket 
 
 Meddelelser til kasseren 

Udgifter til grillaftenen er afviklet, men er ikke sent til kasseren - skal sendes så de kan 
indgå i regnskabet for næste år. Helle og Martin fremsender det de har. 

 
Indkomne ansøgninger: 
 
FTBAKPD vil gerne have penge til deres arrangement til at give drikke til kvinderne og mad til sig 
selv. Det blev besluttet at de kunne råde over 300 kr. 
 
Det blev besluttet at for at modtage ansøgninger fra festudvalg og lignende skal der foreligge regnskab 
før og efter fest - for at sikre at DØK Foreningen får de penge de skal have. Party2000 har endnu ikke 
lavet regnskab, men det SKAL de…… 
Top gun festen kan få underskudsgaranti, såfremt de ansøger om det, og vi godkender deres regsnkab. 
 
Løbende aktiviteter: 
 
Lær at lære er død - der var kun 36 tilmeldinger. Dagen var skidt valg, og udbuddet var stort nok til at 
de kunne vælge andet. Dette blev diskuteret videre, og Martin snakker med Karl angående hvor mange 
penge studienævnet vil give DØK foreningen til at støtte et sådant arrangement. 
 
Gallafest: 
 



Invitation - Står Martin for - husker at nævne noget om årets DØK’er 
 

 
Sponsorer:  

 Martin vil gerne stå for det - kontakter KPMG, Ernst & Young, Deloitte & Touche. 
 
 Underholdning: 
 Michael Østergaard kender til et standup show - som vi skal overveje. Helle Kontakter 
 
 Comedy Zoo - Mikkel har været så pinlig at han ikke har kontaktet dem - det gør han 
 
 Diskotek - Mikkel finder diskotek og ringer til Svarre 
 

Ansøgning til Handelshøjskolen om at holde længe åbent: 
 Helle tager den - skal kontakte Villy Lindhardt 
 
 Catering: 
 Helle sender ud angående kokke på DØK - prøver om vi kan få et billigt tilbud 
 Peter Prøver at finde et catering selskab 
 Pris på maden må maksimalt være på ca. 200 kr. 
 
 Service: Hører sammen med catering. Helle søger om lejepriser 
 
 Borde: Helle sørger efter borde. 
 
 Cafe Nexus: Peter Kontakter og råder dem til at have vin champagne og cognac til 
aftenen  
 


