• Valg af referent
Katrine
• Valg af ordstyrer
Muffe
• Godkendelse af dagsorden
Godkendt
• Godkendelse af referat
Flot, ingen anmærkninger
• Næste arrangementer
• Tamas vs. Mogens - hvad mangler der?
Jakob har haft møde med ordstyrer, Kion – og han er indstillet på ”formen” for
arrangementet. Han har krav til at Jakob laver lidt ”reklame” for ham inden.
Han koster kun 2500,- i forhold til hvad det ellers ville koste. Der skal stå et
par i døren og tjekke om man er aktiv i Alumni. Jakob køber noget drikkevarer
inden arrangementet. Der skal købes vin til Mogens og Támas for ca. 300-400
kr. pr. pers.
Plan for dagen:
-

Sps10, to talestole
Elan kører noget slide i starten
Jakob præsenterer Elan og siger tak, samt præsenterer en
repræsentant. Han præsenterer Tamas og Mogens og Kion
Kion præsenterer uddybende koncept og duellanter og starter
debatten.
Katrine har lavet en ”count-down”.
Tamas og Mogens:
o 7 min. pr. snude
o 15 min. debat og spørgsmål fra salen

Jakob undersøger mikrofon. Geitner el. Bjergby undersøger hvem der har
betalt – så vi kan have en gæsteliste liggende i døren. Der skal produceres
noget gallapromotion (evt. 10 sek. slide eller flyers)
• Kode Workshop - Knald eller fald?
FALD! Kun 5 tilmeldinger. De lader til at være godt med.. – tilsyneladende.
• Studieteknik-kursus
Prosa er lidt sløve i r… Refshauge hiver fat i Katrine fra CBS Students og
hører hende om DJØF kunne tænke sig, at gå med på budet.
• Andre forslag til kurser

SU-kursus (Muffes idé)
Skal indeholde ”smuthuller”: kapitalpension, feriepenge, regnskab, A- og Bindkomst osv.
Refshauge hører nogle af hans dygtige venner om de kunne have lyst til at
holde det. Det må bare ikke være en der er ”bundet” i kraft af arbejde, politik
osv. Deadline tidligst en måned – senest to år.
Muffe tager teten!
LaTeX-kursus
Vi vil kun have arrangementer med 60+ deltagere og dette er vist ikke en af
dem.
En ”føljeton” – temaår
Skat, moms, selvstændig virksomhed og SU-regler mm.
• Status på manuduktioner
Vi afventer status fra Maja. Jeppe sender mail til hende i morgen
• Prosa penge - mangler vi nogen?
Vi mangler INGEN - endnu
• Karens udrensning - hvordan og hvorfor egentligt?
Det er ikke noget med nummi. Der er kur til på søndag. Der er endnu ikke
”symptomer”. Karen spiser flere måltider i stedet for tre store.. – Det er
ufatteligt, så lidt kroppen har brug for! – Dog med lidt ondt i hovedet (det har
Karens mor også). Jakob har også et par gode anekdoter om en juice-kur han
engang var på… - Så kommer Refshauge på banen. Og punktet bliver lukket.
• Generalforsamling og galla - overblik over året. Praktikaliteter på
dagen?
Refshauge ytrer, at DØK-foreningen vel principielt er paraplyen (”den lækre,
luftige, lyserøde sky”) for alt det lækre der foregår på DØK. Og derfor burde
formanden komme med en lille ”drift-status” for samtlige udvalg under DØK til
generalforsamlingen. Alumni burde også komme med i beretningen. Mod
Refshauges forslag, bliver det vedtaget, at Alumni får sin egen taletid. Men at
Jeppe skal berette om alle de andre udvalgs aktiviteter.
Jeppe skal sende officiel indkaldelse til generalforsamling. Sekretæren
(Katrine) skal modtage forslag til vedtægtsændringer.
Katrine skal sørge for at printe dagsordner til generalforsamlingen.
• Eventuelt

Jeppe vil stadig gerne være aktiv i DØKforeningen, på trods af
udenlandsophold. Derfor påtænker han, at stille op til rollen som kasserer ved
næstkomne generalforsamling.

