
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 6. september 2004 

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 

7 a) Seminarer 
7 b) Opfølgning 
7 c) Logokonkurrence 
7 d) Gallafest 
7 e) 20 års jubilæum 

8) DF’s struktur 
9) Hjemmeside 
10) DØK-online 
11) Næste møde 
12) Eventuelt 
 

1) Valg af referent 

Jesper ’02 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 

Sarah ’01, Kasper ’01, Jesper ’02,  Jonas ’01, Mikkel ’03 
 
Afbud fra: 

Heidi ’03 
Sebastian ’99 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

4) Meddelelser til/fra kassereren 

 
Saldi for: 
*DF kr. 42.347,72kr 
*Alumne kr. 50.008,47kr 
 
Der overføres 464 kr. til Fie`01. 
 
Kasper ´01 aflevere bilag for udlæg i forbindelse med Intro, manuduktion mv. til kassereren. 
 
Der overføres 250 kr. til Mikkel ´03 
 
Der overføres 500 kr. til Kasper ´01 



 
Jesper ´02 aflevere bilag for udlæg i forbindelse med foreningens beslutninger. 
 

5) Indkomne ansøgninger 

DØK 1. år ansøgte om 20 kr. pr person i forbindelse med fællesspisningen i Introugen. 
Traditionen tro imødekom bestyrelsen ansøgningen. 
 
Vedr. ansøgningen om penge til etablering af trådløst netværk på KUA, har bestyrelsen besluttet 
ikke at imødekomme ansøgningen. Grunden er, at der truffet beslutning om et trådløst netværk 
på studiet. 
 

6) Samarbejde med Dimittendforeningen 

Intet nyt. 

7) Aktiviteter / Plan for året 

Seminarer 

Den 6. oktober, planlægges det at IT-direktøren for Økonomistyrelsen gæster DØK foreningen. 
 
Den 3. november, planlægges der også seminar. Ideer er velkommen.  
 
Gallafesten 
 
Lørdag den 13. november på Odd Fellow Palæet. Heidi ’03 har kontakten. Mikkel ’03 har 
kontakten til musikken. 
 
Kasper ’01 og Heidi ’03 udsender invitationen til studiet i god tid.  

8) Næste møde 

 
28/9-04 hos Sarah ’01 

12) Eventuelt 
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