
Referat for besyrelsesmøde i DØK Foreningen d. 07/12-2004 
 
Dagsorden for mødet 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (mail fra Kasper) 
2. Godkendelse af forretningsordenen 
3. Skabelon til anmodning om midler fra DØK foreningen (mail fra Geitner) 
4. Økonomi 

a. Regnskab 03/03 (Kryger) 
b. Budget 04/05 (Kryger) 

5. Arrangementer 
a. Arrangement for 1. år i februar (Sarah og Jonas) 
b. Manuduktion i økonomi for 1. år  (Kryger og Lea) 
c. Fremtidige arrangementer (Diskussion) 

6. Hjemmeside (Sarah) 
7. Oprettelse af gallaudvalg (Lea) 
8. Godkendelse af tilskud til BOSSK (Geitner) 
9. Eventuelt 

 
Referat 
 
Tilstede: Heidi ’03, Sarah ’04 Lea ’00, Kryger ’01, Kasper ’01, Jonas ’04 
Referent: Kasper ’01 
 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt 
2. Forretningsordenen er godkendt med et par få rettelser. 
3. Skabelonen er fin! En mangel er at der kunne stå kontonr. på ansøgeren, så vi kan 

overføre penge til ham efter. Dokumentet skal underskrives hovedarrangør, samt 
af formanden for DF. Geitner får skulderklap for et godt stykke arbejde! 

4. Økonomi 
a. En taske med alle sidste års bilag er blevet stjålet. Så Kryger er i gang med 

at genskaffe flere bilag. Resten af bilagene bliver lavet som ”tro og love 
erklæringer” for at der kommer bilag på alt. C5 ligger hos Kryger og alle 
andre bilag og referater ligger også nede i studiepolitikernes lokale. Alle 
andre officielle DF dokumenter bør også ligges ned i dette lokale. Vi får 
også penge fra DSR min. 1500 kr. 

b. Der mangler stadig budgetter fra alumne. 
c. Der skal tjekkes op på om Jesper har betalt regningen til Odd Fellow 

Palæet. 
5. Arrangementer 

a. Det skal være et cafe-arrangement, hvor folk kommer og kan hygge og 
komme hinanden ved. Der skal kunne drikkes øl og sodavand og så kan 
man spille brætspil, som kranium, twister og lignende. 

b. Manuduktion i økonomi skal ligge før caseopgaven, som starter 3. Januar. 
Vi vil derfor bestræbe os på at placere vores manuduktion d. 2. Januar. 

c. Fremtidige arrangementer 



i. Vi arbejder på at få åbnet blågårdsplads så vi kan holde DØK Bar. 
ii. Christian Kreiner om projektledelse. (evt. Februar, Kryger) 

iii. Majken Schulz (Kryger) 
iv. En julehilsen fra DF til alle DØK’ere (et billede af bestyrelsen med 

nissehuer på) (På fredag, Kasper) 
6. Hjemmesiden har vi ikke fået adgang til. Der skal nye farver til. 
7. Der skal oprettes et gallaudvalg, som står for gallafesten. Gallaudvalget skal gå 

sammen med alumne for at arrangere gallafesten. Til hvert bestyrelsesmøde skal 
der være en update for hvor gallafesten står. 

8.  BOSSK har fået deres ansøgning godkendt. De får deres penge når ansøgningen 
er underskrevet og når kassereren får en kvittering. 

9. Eventuelt 
a. Der diskuteret økonomisk fundament... Igen. 
b. Der er en gruppe på i gang med at kigge på hvordan lokalerne skal se ud 

på howitzvej. De vil gerne have et møde med os på et tidspunkt. 
10. Næste møde tirsdag d. 11/01-2004 

a. DØK GLÖG planlægges her! 


