Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 28. september 2004
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af referent
Mødedeltagere
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser til/fra kassereren
Indkomne ansøgninger
Samarbejde med Alumneforeningen
Aktiviteter / Plan for året
7 a) Seminarer
7 b) Gallafest
8) Næste møde
9) Eventuelt

1) Valg af referent
Jesper ’02

2) Mødedeltagere
Til stede:
Sarah ’01, Kasper ’01, Jesper ’02, Jonas ’01, Mikkel ’03 og Heidi ’03

3) Godkendelse af referat fra sidste møde
Udskud til næste møde.

4) Meddelelser til/fra kassereren
Saldi for:
*DF kr. 38.892,97
*Alumne kr. 68.815,47
Der overføres 260 kr. til Sarah ’01
Der overføres 231,6 kr. til Jonas ’01
Der overføres 45 kr. til Heidi ’03 for tilbagesend af t-shirts.
Nicholas ’00 skal overføre 5000 kr. til foreningen. Dette er et udlæg fra bio klubben.

5) Indkomne ansøgninger
Festudvalget har ansøgt om 2500-5000 kr. til igangsættelse af udvalget.
Bestyrelsen har vedtaget, at:
-

festudvalget tildeles et udlæg på 5000 kr.
udlægget skal ikke betales tilbage med mindre, at festudvalgets aktiviteter
ophøre.

- DØK foreningen skal vide hvem, der er ansvarlig for festudvalget.
(Bestyrelsen opfordre et medlem af festudvalget til, at indtræde i bestyrelsen ved
næste generalforsamling.)
- Et evt. overskud ved festudvalgets aktiviteter, overføres til DØK-foreningen ved
regnskabsårets afslutning – den 31/10 jf. foreningens vedtægter.

6) Samarbejde med Alumneforeningen
Der inviteres 2 repræsentanter fra Alumneforeningen til næste møde med henblik på Gallafesten.

7) Aktiviteter / Plan for året
Seminarer
Onsdag den 3. november: IT-direktøren for Økonomistyrelsen gæster DØK foreningen til en
snak om offentlig IT.
Gallafesten
Lørdag den 13. november på Odd Fellow Palæet. Heidi ’03 har kontakten. Mikkel ’03 har
kontakten til musikken. Mikkel ’03 forhandler med musikken.
Der gøres reklame for Gallafesten på grunduddannelse til forelæsningerne. Jonas ’01 finder dato
for reklame dagen.
Der udsendes også nominering til Årets DØKer til studiet.
Kasper ’01 og Heidi ’03 udsender invitationen til studiet i god tid.

8) Næste møde
Tirsdag den 19/10-04 hos Jonas ’01.
Vendersgade 10 - 1 Th.
1363 København K.
9/11-04.

12) Eventuelt
Regnskabet skal ligge klar til den for bestyrelsen og revisionen til den 1/11.
Referater sendes til Mikkel ’03.

