
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 19. Oktober 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 

o Gallafest 
8) Næste møde 
9) Eventuelt 
 

1) Valg af referent 

Kasper ’01 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 

Kasper ’01,  Jonas ’01, Mikkel ’03 
 
Jonas er beslutningsdygtig på vegne af Heidi ’03 
 
Afbud fra: 

Sarah ’01, Jesper ’02, Heidi ’03 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste møde er godkendt. 

4) Meddelelser til/fra kassereren 

Kassereren er ikke tilstede. 

5) Indkomne ansøgninger 

DØK Lyngby har søgt om penge til en bowlingtur, vi har foreslået dem at de kan få 20kr pr. 
person der deltager.  

6) Samarbejde med Dimittendforeningen 

Dim. Skulle have været til mødet, men de kunne ikke komme. 
Samarbejde ifm. Gallafesten er i gang. 

7) Aktiviteter / Plan for året 

Gallafest: 
Der er lagt budget for gallafesten, se bilag! 
 
Underholdningen er droppet for at holde prisen nede. 
 
Prisen for studerende bliver 199,- 



Prisen for dimitender bliver 299,- 
 
Uddelegering af ansvar ifm. Gallafesten 

o Årets DØK’er: Kasper 
o Generalforsamlingens dagsorden: Kasper 
o Lancierstræning d. 4/11-2004: Mikkel står for at planlægge det! 
o Toast master: Jonas 
o Generalforsamlingspunch med punch...i... (øhhh...) : Jonas 
o Pamflet: Heidi (Laves på næste møde.) 

 
Seminaret d. 03-11-2004: 
Er aflyst, da Jesper H. Ikke har kunne få fingeren ud. Det er for sent at sende mails ud nu, så vi 
vil hellere bruge vores ressourcer på gallafesten. 

8) Næste møde 

Næste møde afholdes d. 9. November kl. 16, 2004 hos Mikkel på Folkvarsvej 1 2th. 2000 
Frederiksberg (Det er oven på Blockbuster) kl. 1800 

9) Eventuelt 

Der er ingen i DF der på nuværende tidspunkt ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Dette er et 
problem, som skal løses inden generalforsamlingen... 
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