Referat af DØK foreningsmøde d. 6/1-2000
Millenium Møde
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Åbning af møde
Godkendelse af referat
Spørgsmål til fra kasseren
Opfølgning på aktiviteter
Webbaseret betalingsløsning
Fundraising
Hjemmesiden
Kalenderkodning
Eventuelt
1) Tilstede: Martin K, Helle HP, Jesper S, Hans JH, Mikkel,
Christina, Peter K, Jesper Sonne, Kristoffer (½ time
forsinket)
2) Referatet er midlertidigt godkendt
3) Kasseren får underskrevet fuldmagt af HR Martin Knudsen, og
sørger for at få overblik over kontoene. Har endnu ikke fået
Concorde – Peter minder Christina om dette.
4) Aktiviter:
a. Faglige
Arthur Andersen: Virksomhedspræsentation og E-commerce
Framfab: Vil gerne
Organisationsforandring og den lærende organisation: Leon
Lerbog, m.fl.
Proceskonsulent: Leon Lerborg
Præsentationsteknik: Kresten Finsen Nielsen
OBI: Stephan Engberg
b. Sociale
Grillaften: Dato: Fredag d. 15.september
Gallaaften: Dato: Lørdag d. 11.November
Vi venter på ansøgninger fra aktivitetsklanen og fra
pigeaftenen og tager ellers initiativ
c. Manuduktioner
Helle blev valgt som ansvarlig for at finde og afholde
manuduktioner, og kan evt. få hjælp fra Christina. NB:
HVORNÅR HAR 1.ÅRS MUNDTLIG EKSAMEN????????????????????
5) Webbaseret betalingsløsning
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Efter generalforsamling blev snakket med Esben Elmø (Arhcitrade)
angående communities opretning, hvor der med tiden vil komme en
betalingsløsning. Ved ikke hvor meget det kommer til at koste,
men da det er det fede af det fede, venter vi på at høre fra
Architrade, og høre deres mening. I slutningen af januar får vi
svar fra dem, og alternativet til dem er jubii, som også har
givet os et tilbud. Tilsidst i januar bør DØK have en webløsning
parat til brug.
Dimittend foreningen vil gerne have en løsning nu, men det er
svært at sige hvornår det er parat. Så kort og godt må vi vente
til slutningen af januar med at det er parat. Martin styrer
udviklingen af dette, og holder foreningen underrettet.
Kristoffer kontaktede Esben, og jubii blev derfor valgt.
Skal websiden flyttes til DØK online eller blive hvor den er?
Der har været problemer, men grundet diverse problemer (såsom
det ikke er sikkert at man har FTP adgang), vil vi hellere blive
på cbs.
6) Fundraising
ICL er ikke interesseret, men Mikkel prøver lidt igen.
SL har Kristoffer skrevet en disposition til. Indenfor den næste
måned bliver brevet sendt til SL. Da der er løbende uddeling af
penge, ses det ikke som et stort problem at vente.
McKinsey har valgt DØK som den foretrukne ansættelseskanal, og
vil derfor gerne sponsorere DØK. Martin sender noget materiale
til McKinsey til dem og skaffer penge til dem.
Udkast til et standardbrev til virksomheder, som kan bruges til
fundraising. Mulige firmaer: Mybooks, Bokus, Mobilix og Nokia,
Kilroy Travels og andre rejsebureauer. Christina laver udkastet
og sender til Kristoffer. Andre brainstormer på virksomheder der
kan bruges som vi kan sende til efter næste møde. Selve
strategien venter vi med at formulere.
7) Hjemmeside
Opdateret bestyrelsen og har opdateret med nye billeder fra
gallafesten 1999.
8) Næste møde
Normal.dot

Side 2 af 3

Christina afholder møde næste gang. Dette bliver mandag d. 7.
februar klokken 18.00. Vester fælledvej 71, 3.tv., 1750
København V. schertiger@doek.dk. Sender en mail ud en uge før.
9) Evt.
Dimittendforeningen har tænkt sig at afholde en strategidag for
dimittender i dimittendforeningen. Formålet er at finde en
formålsparagraf. Døkforeningen bydes velkommen til at mødes
senere om aftenen.
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