
Referart OF-møde d. 25. oktober 2017 
 

1. Valg af dirigent: Mads-Peter Grønholdt 
 

2. Valg af referent: Mathias Vestergaard 
 

3. Godkendelse af referart: (BM 06-09-17 & OF 05-10-17): Godkendt √ 
 

4. Nyt fra udvalgene 
 

PR-udvalg (Simone): 
- Odontolitten skal kontakte Djurslands Bank angående annonce og bedre 

trykmuligheder i fremtiden 
 

- Djurslands Bank har yderligere arrangeret stand up (ung+) 
 

- De yder også mulighed for at låne ”kaffebilen” - gratis til arrangementer 
med flere end 50 mand 
 

- ZENDIUM lecture mandag d. 20 november  
 

- Er der stemning for teambuilding? Ja!  
 

b. Har folk snakket med gammelt udvalg? 
- Liste med gamle udvalg sendes rundt af Mads-Peter 

 
5. Indkøb at ny artikulator max 6.000 kr. 

- OF har en artikulator stående, som forsøges opkøbt fra en ukendt kontakt. 
Må denne købes hvis der fås kontakt til sælger for max 6.000 kr. 
o Godkendt √ 

 
6. OF - APO fest (50 års Jubilæumsfest) 

- APO er alt i alt endt ud med et underskud på 300 kr.  
De har dog opbygget et større lager af drikkelse, som formegentlig dækker 
næste fests forbrug. Underskuddet er derfor en anelse ”misvisende”. 
 

- Forslag om at OF i fremtiden dækker udgifter for dørmænd, musik, ol. for 
APO til semesterstartsfesten. 
Der er åbent for andre forslag der kan forbedre opbakningen til festen, så 
som at det bliver til en ”gensynsfest” hvor tidligere elever har mulighed 
for at komme. 
 

7. Ansøgninger: 
a. APO - jubilæumsfest: 



De har gennemsnitligt lagt 6-7 timers arbejde i afholdelse og oprydning af festen.  
- Til dette vil de gerne have godskrevet deres gæld på 4.500 kr. 
- Oveni dette anmoder de om 7.000 kr. 
- samlet beløb på 11.500 kr. 
 

- Ansøgningen er godkendt √ 
 
 

b. APO - spil: 
De ansøger om dækning af diverse brætspil til op max 3.000 kr. som OF betaler (og 
dermed ejer), og APO fremover låner til hyggebar, som i fremtiden afholdes 2-3 
gange årligt, hvis opbakningen er til det. 
 

- Ansøgningen er godkendt √  
8. Evt. 

 
- Navneskilte er kommet til dem der bestilte før sommerferien 

 
- Dem der skal have adgang til kontoret, og deres kort ikke virker, skal tage 

kontakt til Mads-Peter, Christian, Hedin etc. 
Kortene skulle dog gerne virke snart. 
 

- Revy: OF får ”radiator-pladser” til den tidlige forestilling om fredagen (kl. 
15:00) 
 

- OF julefrokost: holdes i anledning af revyen af de nye OF medlemmer 
o Helle, Freja og Christian hjælper de nye med at arrangere 
o Der stilles et budget på omkring 7.000 kr. Mere præcist beløb vil 

blive oplyst. 
Alle OF medlemmerne indvilliger i at give deres OF kontingent til 
julefrokosten. 
 

- Bage dyst: mandag d. 30 oktober fra 18:15 
o Når man er gået sammen i grupper, skal typen af bagværk meddeles 

til Freja. 


