
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 3. november 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 
Kjeld ’99 tager referat fordi han er så flink! 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 
Nicholas Jancey ’00, Henrik Saabye ’02 , Kjeld Gandrup ’99 (suppleant), Sarah M. Svendsen 
’01, Helle Helweg ’98 
  
Ikke til stede: 
Kasper Ringkjøbing ’01 kom meget, meget sent ;-) 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

4) Meddelelser til/fra kassereren 
Der blev diskutteret vidt og bredt ang. budget for næste møde. Sarah sender noget ud i morgen, 
d. 4/11 2003.  
 
Saldi: 
Saldo DF: 28104,14 
Saldo dim: 20422,91 
 
Henrik skal have overført 250,- ifm. mødet i aften. 
 

5) Indkomne ansøgninger 
Kasper har stadig ikke sendt sin ansøgning til BOSSK.  
Teaterklubben har sendt en uformel ansøgning til Nicholas, som ikke bliver behandlet sålænge, 
der er ikke en officiel henvendelse.  
 



6) Samarbejde med Dimittendforeningen 
Se gallafest 
 
 

7) Aktiviteter 
 
Kåring af Årets DØKker: 

 Sarah har komponeret en mail som er blevet sendt til gennemsyn, modificeret og 
godkendt. Helle sender den ud snarest. 

 Nicholas henter statuen for Årets DØK’er hos Claus Meldgaard. 
 Helle kårer Årets DØK’er. 

 
Gallafest 

 Vi har forsøgt at forhandle priserne på spiritus ned, men dette lykkedes ikke.  
 Sarah køber diplom og ramme til diplomet til Årets DØK’er. 
 Heller er 5. gangs vejleder og køber selv nøgleringen og får den indgraveret.  
 Henrik indkøber 3 fl. Smirnoff vodka, 8 l. applesinjuice og  5 l. rød sodavand til Filur 

(velkomstdrink) 
 Sarah laver pamflet til Galla 
 Aflevering af regnskab til revisorerne: Sarah. 
 Kopiering af regnskab og vedtægter på Nicholas’ arbejde. 
 Kamera til brug under middagen: Helle og Kasper. 
 Musik/Discotek: Kasper 

 
 
Logokonkurrence 
Kjeld har ikke haft held hos Zyxel og Dell.  
Henrik og udsendelse af mail? 

8) DØK-online 
Kasper & Co. er begyndt at kode på det nye site. 
Dimmitendudvalget vil stadig gerne have en side hos DØK-foreningen.  

9) Næste møde 
Næste møde hos Personalestyrelsen i Finansministeriet, Frederiks Holmskanal  
 
Forslag til møde mellem den nye og gamle bestyrelse, 24/11 eller 1/12. Evt. 25/11. 

10) Eventuelt 
Helle er blevet kontaktet fra CBS Case Competition der har kontaktet samtlige foreninger på 
CBS og har i den anmeldning spurgt DØK-foreningen om de ville deltage i en og anden 
happening. 
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