Referat af DØK foreningsmøde møde 30.10.00
1. Valg af referent
Hans Jakob Husager ’97

2. Deltagere
Til stede
Mikkel Kinnerup Larsen ’99, Torben Allan Olsen ’98, Hans Jakob Husager ’97, Helle Helweg
Poulsen ’97, Martin Hyldahl Knudsen ’96

Fraværende
Peter Kreiner ’97

3. Godkendelse af sidste referat
Godkendt

4. Meddelelser til/fra kasseren
Meddelelser fra kasseren
Ingen meddelelser

Meddelelser til kasseren
Afregning vedr. superlearning kurset:
Hvis kasseren ikke hører noget fra Christian Frank og Morten T. inden mandag d. 6.
november, medtages disse ikke i regnskabet. De er blevet gjort opmærksom på at
regnskabet er ved at blive lukket, og at eventuelle udeståender skal afregnes inden 6.
november.
Mikkel ’97 har allerede fået dækket sine udlæg fra e-business seminaret i foråret. Peter ’97 og Hans
Jakob ’97 checker op på dette.

5. Indkomne ansøgninger
Der var ingen indkomne ansøgninger

6. Løbende aktiviteter
Ingen

7. Gallafest
Gallafesten bliver afholdt på Charlottenborg. Johnnie (kokken/værten) kom med et godt tilbud i
sidste øjeblik.

Generalforsamling:
Martin undersøger om generalforsamlingen bliver afholdt på hans arbejde i Store Kongensgade.
Alternativt afholdes den på Hotel City i Peder Skrams Gade.
Mikkel ’97 står for velkomstdrink. Det er selvskrevet at drinken er filur. Mikkel spørger Peter ’97
om den nærmere opskrift.

Peter ’97 og Hans Jakob ’97 er ansvarligt for at der er 60 sæt regnskaber, budgetter, vedtægter og
dagsordener.

Underholdning
Mikkel ’97 har kontaktet en tryllekunstner. Han vil optræde i en halv time for kr. 1200,-. Mikkel
undersøger om tryllekunstneren synes det er hensigtsmæssigt at lave noget bordtrylleri. Dette vil
dog betyde en betragtelig højere pris, da det vil kræve at han har en ekstra tryllekunstner med ud.
Mikkel ’97 har også fået fat i et diskotek. De stiller op fra 22:00-06:00. Pris: kr. 3500,-.
Tryllekunstneren er på fra klokken 22:00-22:45. Derefter spiller diskoteket til klokken 06:00.

Oppyntning
Helle ’97 undersøger om vi evt. kan komme og pynte op dagen før. Dette er muligvis et problem, da
der skal være fernisering på Charlottenborg om eftermiddagen.

Natmad
Hvis udgifterne til tryllekunstneren forbliver på 1200,- kr. undersøger Helle ’97 hvor meget Johnnie
skal have for at servere noget natmad til 70 personer kl. 2-3 om natten.

Taler
Mikkel ’99 undersøger om diskoteket kan låne os en mikrofon og et sæt højtalere til brug ved
formandens tale og kåringen af årets DØKker.

Årets DØKker
Martin ’97 sørger for et diplom, en guldtusch og en guldramme.
Helle 97’ sender løbende indkommende nomineringerne ud til DF-listen. Vi mødes fredag d. 10/11
klokken 18:00 på Helles eller Martins arbejde og tager stilling til nomineringerne.

PR for gallafesten
Helle ’97, Martin ’96 og Torben ’98 er rundt til 1. års, 3. års og CMDs (2. år skriver godkendelses
opgave) forelæsninger tirsdag d. 31/10 for at reklamere for gallafesten. I den forbindelse ansøgte de
om bevilling til tre flasker vin til brug under showet. Generalforsamlingen bevilligede dette.

