Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 4. september 2001
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af referent
Mødedeltagere
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser til/fra kasseren
Indkomne ansøgninger
Samarbejde med Dimittendforeningen
Aktiviteter
7 a) Sociale
7 b) Faglige
7 c) Gallafest
8) Fundraising
9) Hjemmeside
10) Næste møde
11) Eventuelt

1) Valg af referent
Helle Helweg Poulsen ’97

2) Mødedeltagere
Til stede:
Hans Jakob Husager ’97, Torben Allan Olsen ’98, Nicholas Jancey ’00,
Simon Espelund Hansen ’00, Helle Helweg Poulsen ’97, Mikkel Kinnerup Larsen ’99.
Ikke til stede:
Martin Vedelsby ’00

3) Godkendelse af referat fra sidste møde
Der skal rettes en dato (sørger Nicholas for). Herefter godkendt.

4) Meddelelser til/fra kasseren
Fra kasseren
Vi har fået kr. 2500,- fra SPRØK’s dimittendforening for udarbejdelse af hjemmeside.
Det tidligere bevilligede tilskud til DØK-bar på kr. 900,- annulleres, da det har vist sig, at
arrangementet løb fint rundt.
Saldo på DØK-foreningens konto: kr. 16.616,25
Saldo på Dimittendforeningen konto: kr. 29.470,78
Saldo på investeringskonto : kr. 44.372.70

Til kasseren
Mikkel bedes overføre kr. 250,- til Martin for udlæg i forbindelse med sidste bestyrelsesmøde.

5) Indkomne ansøgninger
Vinsmagnings arrangement er flyttet til oktober måned. Som besluttet ved sidste møde støttes
arrangementet med kr. 40,- pr deltager dog maks 2000,-.
De nye studerende på årgang ’01 indgav en sidste-øjebliks-ansøgning til en fælles middag for
hele årgangen under intro-dagene. Der blev bevilliget kr. 30,- pr. deltager. Arrangementet forløb
fint med 84 deltagere, således at den samlede støtte beløb sig til kr. 2520,Der var desuden indkommet en asøgning fra DØK Intro om støtte til besøgsaftenen på rusturen.
Der blev bevilliget kr. 20,- pr. deltager under forudsætning af ca. 30-50 deltagere. Der er endnu
ikke udbetalt penge – vi venter på regnskab.

6) Samarbejde med Dimittendforeningen
Intet nyt.

7) Aktiviteter
7 a) Sociale
Grillaften afholdes fredag den 14. september 2001.
Helle sender PR-mail til alle årgangene.
Simon og Hans Jakob sørger for indkøb af engangsgrill, myggelys, servietter, pap-tallerkener,
plastikbestik.
Mikkel og Helle laver salat. Vi mødes fredag d. 14/9 kl. 16.00, sharp!!!
Nicholas henter flûte i Dive-rummet.
Vedelsby og Nicholas sørger for PR ved forelæsninger for de forskellige årgange.
Saldoen på Bioklubbens konto er pt. kr. 4970,7 b) Faglige
Seminarer
Helle tager kontakt til Thomas Krag ’93 (TT) for at høre om mulighederne for at holde et
seminar om ”IT og 3. verdens lande”. En mulig dato er onsdag 26/9.
Som tidligere nævnt er der fastsat midlertidig dato (31/10) for arrangement med Leon Lerborg og
Henrik Helweg.
Superlearning
Simon tager kontakt til Morten Højberg hos Studenterhjælpen for at høre hvad de kan tilbyde af
kursus til de nye 1. års DØK’ere.

Manuduktioner
Helle sender regnskab til Mikkel og overfører overskuddet.
7 c) Gallafest
Helle, Mikkel, Hans Jakob og andre interesserede holder møde med Skt. Thomas Selskabslokaler
ang. menu på mandag den 10/9 kl. 17.00. Helle melder tilbage og bekræfter dette tidspunkt.
Forret: Trøffelfarseret perlehøne el. marineret laks
Hovedret: Helstegt kalvefilet (nr. 2) el. helstegt oksefilet (nr. 4)
Dessert: Dessertsymfonie el. Nødekurv el. Nougatfragelité
Helle sender email ud til alle årgange med invitation og sørger for at Søren Tjørnov har
informeret alle medlemmer af Dimittendforeningen i korrekt tid inden generalforsamlingen.
Hans Jakob skriver til Søren Tjørnov og hører om Dimittendforeningen vil stå for nogle Les
Lanciers øveaftener.
Underholdning
Mikkel tjekker med Tom McEwan om denne kunne være aktuel som underholder.
Nicholas og Simon researcher lidt for at finde på andre idéer.
Mikkel kontakter stand-up’er Kim Nørgaard for at høre, om han evt. kan stå for noget
underholdning samt hvad prisen er.
Årets DØK’er
De studerende indsender, på opfordring, nomineringer af personer som de mener har gjort sig
fortjent til titlen. Bestyrelsen udvælger kandidater og de studerende afgiver deres stemmer på de
opstillede kandidater.

8) Fundraising
DeLoitte: Helle kontakter ang. sponsorering (tilbyder logo på balkort og mulighed for
kuglepenne)
Kodak: Nicholas kontakter Kodak for at høre om muligheden for engangskameraer.
Rød løber: Helle kontaker dimmitendudvalget for at høre om de kan gøre noget her.

9) Hjemmeside
Helle har lavet en ny hjemmeside, som er i luften – de sidste ændringer laves en af dagene.

10) Næste møde
Næste møde tirsdag d. 25/9 kl. 18.00 hos Torben. Nicholas hjælper med at lave mad.

11) Eventuelt
Helle udarbejder et udkast til et nyhedsbrev – dette sendes ud til bestyrelsen i løbet af ugen.

