
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 25. september 2001 
 

Dagsorden 

1) Valg af referent 
2) Mødedeltagere 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
4) Meddelelser til/fra kasseren 
5) Indkomne ansøgninger 
6) Samarbejde med Dimittendforeningen 
7) Aktiviteter 

7 a) Sociale 
7 b) Faglige 
7 c) Gallafest 

8) Fundraising 
9) Hjemmeside 
10) Næste møde 
11) Eventuelt 
 

1) Valg af referent 

Martin Vedelsby ’00 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede:  

Hans Jakob Husager ’97, Torben Allan Olsen ’98, Nicholas Jancey ’00,  
Helle Helweg Poulsen ’97, Mikkel Kinnerup Larsen ’99, Martin Vedelsby ’00. 
 
Ikke til stede:  

Simon Espelund Hansen ’00 
 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 
 

4) Meddelelser til/fra kasseren 

Fra kasseren 

Det meddeles at årsregnskabet er blevet påbegyndt sammen med Søren Tjørnov.  
 

Til kasseren 

Mikkel bedes kontrollerer om der er overført kr. 250,- til Martin for udlæg i forbindelse med  
bestyrelsesmøde. Og overfører 250- til Torben for udlæg i forbindelse med sidste 
bestyrelsesmøde.   
 



Mikkel bedes overføre 299 + 188,95 kr. til Helle for udlæg af salat, service, mv. til DØK-
grillaften. 
 
Helle afleverer 4.801 kr. fra manuduktionerne afholdt i foråret. 
 

5) Indkomne ansøgninger 

Vi afventer svar fra ”party2001” angående ansøgning om underskudsgaranti til 
semesterstartsfesten. 
 

6) Samarbejde med Dimittendforeningen 

Samarbejde omkring gallafesten se senere punkt. 
 

7) Aktiviteter 

7 a) Sociale 

 
Saldoen på Bioklubbens konto er pt. kr. 5030,- 
Der er blevet afholdt to arrangementer siden sidst. Der er planer om ny hjemmeside, det 
forventes at gå i drift inden for nær fremtid. 
 
Grill aften blev afholdt den 14 september, og må betegnes som en stor succes med over 60 
deltagere. 
 
Vi er blevet kontaktet af Christian Ingels angående skiferie, Helle & Mikkel rådgav Christian til 
at skrive ud til alle årgange med henblik på at samle de studerende. Det besluttes at Mikkel 
skriver mail ud til årgangene for at opfordrer til at arrangerer en samlet tur. 

7 b) Faglige 

 
Seminarer 
Thomas Krag ’93 (TT) har indvilliget i at afholde seminar ”IT og 3. verdens lande” den 31 
Oktober. Nærmere informationer tilgår, Helle sender herefter invitation ud.  
 
Superlearning 
Studenterhjælpen kunne ikke tilbyde noget unikt, så de studerende er blevet tilbudt det 
”normale” superlearningskursus. 
 
Manuduktioner 
Helle har afleveret regnskab til Mikkel jf. tidligere punkt. 

7 c) Gallafest 

 
Helle, Hans Jakob afholdte møde med Skt. Thomas Selskabslokaler ang. menu på mandag den 
10/9 kl. 17.00.  
Følgende blev afklaret : 
 
Forret: Trøffelfarseret perlehøne 



Hovedret: Helstegt kalvefilet  
Dessert: Dessertsymfonie  
Der er ingen problemer i at vi selv medbringer drikkevarer til generalforsamlingen, og vi kan 
låne glas, kander mv.  
Vi blev adspurgt om arrangørerne måtte bruge vores hjemmeside som reference. 
 
Hans Jacob tager kontakt til Søren Tjørnov og videregiver kontakten til Lehman mv. 
 
Underholdning 
Efter MEGEN snak frem og tilbage, besluttes det at mødes med ”stand-up’er” Kim nørgaard 
men henblik på nærmere koordination mv. Det besluttes at vi satser på stand-up som 
underholdning. 
 
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. Helle udsender mail herom. 
 

8) Fundraising 

McKinsey : 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: Hans Jacob undersøger en eventuel forbindelse.  Søren Tjørnov er blevet bedt om at 
undersøge ved dimittendforeningen. 
 
Helle undersøger ved ”tekst & tryk” om et eventuelt sponsorat til gråt tyk papir til menukortene. 
 

9) Hjemmeside 

Opdateres løbende. 
 

10) Næste møde 

Tirsdag den 23. oktober kl. 18 hos Helle. 
 

11) Eventuelt 

Intet at berette. 
 


	Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 25. september 2001
	Dagsorden
	1) Valg af referent
	2) Mødedeltagere
	3) Godkendelse af referat fra sidste møde
	4) Meddelelser til/fra kasseren
	Fra kasseren
	Til kasseren

	5) Indkomne ansøgninger
	6) Samarbejde med Dimittendforeningen
	7) Aktiviteter
	7 a) Sociale
	7 b) Faglige
	7 c) Gallafest

	8) Fundraising
	9) Hjemmeside
	10) Næste møde
	11) Eventuelt


