
Referat 24/10-2018 

1. Valg af dirigent – Freja  
2. Valg af referent – Antilla  
3. Godkendelse af referat – godkendt (GF 2-10-18)  
4. Nyt fra udvalgene  

Olivia PR:  
- Colgate forslår:  

1. 4 lectures i stedet for 2. De skal være mere målrettet.  
2. Gå fra sponsorat på 60.000 til 50.000 om året 
3. De vil gerne, at kontrakten forløber årligt frem for studieår.  

- Vores forslag:  
1. De to faste fastholdes, og de har ret til 2 mere, som de kan 

benytte sig af.  
2. Vi vil gerne høre om det ekstra legat.  
3. Betaler 50.000 årligt, og 10.000 ekstra da de har trukket den så 

langt ud.  
4. Ny lecture 28 november 

Anders: valgt ny bestyrelse i midtjysk generalforsamling 

ATO: Ny hovedbestyrelse er valgt. 
ATO og andre organisationer er indkaldt til møde på Christiansborg. Der skal dannes nyt 
grundlag for, hvordan voksentandplejen skal se ud.  

5. Revidering af ”standard” dagsorden – udsættes til næste gang  
6. OF’s stemme til TF’s HGF – få læst til næste gang, så stemmer vi der.  
7. Thornings dentaloptik - lupbriller – det er ikke noget vi officielt står for, men de må 

gerne selv arrangere det. 
8. Permanent halv pris til OF - Alle fester vil der være halvpris til OF-medlemmer, 

uanset om det er APO eller revy, der afholder festen. – Godkendt!  
9. OF’s julefrokost – nyindvalgte står for at arrangere det. Der skal være oprydning 

dagen efter! Alle nyindvalgte møder op dagen efter festen og rydder op! 
10. Ansøgninger  

1. BettinaJensen-1.500kr – Godkendt  
2. Laura Gothe, Lotte Sæderup og Sanne Kusk - 3 x 1.500 kr. – Godkendt  
3. Wadeer M. Dowesai - 1.500 kr. – Godkendt  
4. Mie Riis, Cecilie Thorn, Frederikke Messmann - 3 x1.500 kr. – Godkendt  
5. Marie-Louise Simon - 1.500 kr. – Godkendt   
6. Marie Harrits - 1.500 kr. – Godkendt  
7. Maiken Malene Falck-1.500kr – Godkendt  

11.Evt.  
OF-kontigent, der bliver refunderet, når man er medlem, går til julefrokost. Alle stemte for. 
APO skal rydde deres ting som ikke kan være på deres hylde ud af OF-kontoret.  
APO PR – vil samle flere penge til kapsejlads. Gaver til APO - Laver aktionsbar, der går til 
kapsejlads. OF-bstyrelse må melde til Freitag hvis de vil hjælpe.  
Skriv til Freja ved afbud til møder. Det er ikke nok med ”ikke deltager” på Facebook. 


