
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 6. oktober 2003 
 

Dagsorden 
1) Valg af referent 
2) Mødedeltagere 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
4) Meddelelser til/fra kassereren 
5) Indkomne ansøgninger 
6) Samarbejde med Dimittendforeningen 
7) Aktiviteter / Plan for året 
8) DØK-online 
9) Næste møde 
10) Eventuelt 
 

1) Valg af referent 
Kasper Ringkjøbing ’01 tager referatet fordi Henrik har tømmermænd. 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 
Nicholas Jancey ’00, Henrik Saabye ’02 , Kjeld Gandrup ’99 (suppleant), Kasper Ringkjøbing 
’01, Sarah M. Svendsen ’01. 
  
Ikke til stede: 
Helle Helweg ’97 
 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

5) Meddelelser til/fra kassereren 
Ingen kommentarer. 
 
saldo df konto: 13.109,14 kr.  

saldo dim konto: 21.362,11 kr. 
 

6) Indkomne ansøgninger 
Kasper sender en ansøgning på vegne af BOSSK indenfor kort tid. 
 

7) Samarbejde med Dimittendforeningen 
Dimitenderne vil gerne have en hjemmeside under Dfs hjemmeside. 
 
Dimitenderne har foreslået at 1.års studerende ikke har lov til at stemme, da de ikke har været en 
del af det forgangne år.  Dette er DF ikke enig i.  



 
Dimitenderne vil gerne øge deres tilskud og sænke priserne for dimitender for at få flere med til 
gallafesten. 
 

8) Aktiviteter 
 
Kåring af Årets DØKker: 
DØKkerne får lov til at opstille kandidater, men det er Dfs bestyrelse der står for valget af årets 
DØKker. Dette betyder dog at nuværende medlemmer af Dfs bestyrelse ikke kan vælges til Årets 
DØKker!. 
 
Sarah skriver en mail og opretter en email adresse. Nicolas taler med Henrik på sekretariatet om 
at få sendt mailen ud til alle. 
 
Seminar i præsentationsteknik: 
Da vi ikke har hørt noget fra Helle er seminaret udskudt på ubestemt tid, da vi samler alle krafter 
på gallafesten fra nu af. 
 
Gallafest 
Vi skal undersøge spirituspriserne, så de stemmer overens med gældende regler. 
 
Helle udarbejder en færdig mail til udsendelse til alle DØKkere med priser og hvordan man 
tilmelder sig.  
 
Helle mangler stadig at kontakte Odd Fello ang hvad kæber i vikeligheden er... 
 
Kasper skal kontakte Niels Monsen ang. Disco. 
 
Logokonkurrence 
Keld ringer til Dell ang, præmier til vinderne. Hvis Dell ikke vil sponsorere præmien så 
kontakter Keld Zyxel. Præmierne skal have en værdi af 1500 kr. Til sammen. 
 
Henrik står for mailen. 

10) DØK-online 
Er næsten klar. Deadline for det nye site er 1/11-2003 

11) Næste møde 
Hos henrik d. 03/11-2003. Henrik bor Tranevej 5 1th 2400 København N. 

12) Eventuelt 
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