
REFERAT AF DØK-FORENINGSMØDE DEN 5-4-2000 
 
Til stede: Martin ’96, Helle ’97, Peter ’97, Mikkel ’99 
Fraværende: Kristoffer ’94, Torben ’98, Hans-Jakob ’97 
 

1. Valg af referent 

Martin blev referent 
 

Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt. Dog skal der for fremtiden stræbes efter at gøre referaterne mere uddybende. Det er også 
vigtigt, at man udfra referatet nemt kan overskue hvilke punkter de forskellige diskussioner tilhører. 
 

Meddelelser til / fra kasserer 

Status på vores konti: DØK-foreningen: 32730 – Dimmittend-foreningen: 17433 
 
Vi har fået udbytte på vores aktiekonto – 1480 kr. er det blevet til. 
 
Peter kunne meddele at han nu har fået den Corcorde C5 light som Damgaard Data har stillet gratis til rådighed for os. 
 
Der var ikke nogen meddelelser til kassereren. 
 

Indkomne ansøgninger 

Der har været to ansøgninger siden sidste periode – begge er blevet behandlet via mail. Ansøgningen om tilskud til et 
arrangement om marketing var blevet afvist. Der var blevet tildelt 200 kr. til Michael Beranzino ’96 til et arrangement 
om ASP. 
 

Løbende aktiviteter 

Der var en bred enighed om i bestyrelsen, at det var skuffende at det ikke var lykkedes at stable nogen arrangementer på 
banen i det første halvår. Det skal der strammes voldsomt op på – det er synd at vi ikke bruger de ekstra midler vi har på 
vores budget i år. Så alle skal gøre en ekstra indsats for at få arrangementerne op at køre.  

Faglige arrangementer 

 
E-commerce 
Vi prøver at stable et e-commerce arrangement sammen – det var den type arrangement som der var flertal for i den 
mailafstemning vi foretog for et par uger siden. Martin foreslog at vi lavede et arrangement som både havde de 
strategiske / visionære perspektiver med, men også havde de mere ”hvad kan med e-commerce systemer i dag” tanker 
mer. Det var der stemning for, så Martin prøver at skaffe en fra IBM – de har et af markedets førende e-commerce 
produkter (Net.Commerce) så derfor er de relevante. Mikkel vil prøve at finde ”konsulenttype” – eventuelt kan 
Kristoffer sikkert også være behjælpelig her. 
 
Datomæssigt sigter vi efter den 27-4 – så det er med at have fart på. 
 
Zobel arrangement 
Kristoffer har ikke meldt tilbage på status for dette arrangement – dette skal ske hurtigst muligt. 
 
Leon Lerborg arrangement 
Vi satser på at ligge dette arrangement ultimo september. 
 



Eksamensforberedelse 
Martin forslog at vi kunne afholde et arrangement under eksamensperioden – det kunne være et seminar om hvordan 
man blev bedre til mundtlige eksamener – et slags præsentationsteknik med fokus på eksamen. 
 
Helle vil skrive en mail til DPS – men alle må godt overveje om de kender som kan bruges. Det skal helst være nogen 
som rent faktisk selv har en tilknytning til en vidergående udddannelsesinstition i form af censor eller lign. 
 
Carsten Graf 
Mikkel foreslog at vi kunne lave et arrangement med Carsten Graf, som er en noget utraditionel IT mand – idet at han 
nu bruger alt sin tid på at tale imod IT udviklingen. Det interessante er jo også at han er DØK’er. Vi har for 3 år siden 
brugt ham til et strategiseminar. Han tager normalt penge for at komme og tale, men vi kan forsøge at lokke med at det 
er DØK’ere (til strategiseminaret gjorde han det gratis) 
 
Datomæssigt kunne det ligge i oktober. Jeg kan ikke huske hvem der var ansvarlig for at tage kontakt til ham – så jeg 
har derfor rent diktatorisk valgt Kristoffer  
 
DØK udvalg 
Vi snakkede om at prøve at aktivere nogle af de DØK udvalg der er. Vi blev enige om at sende en mail til hver af 
grupperne, hvor vi opfordrer dem til at lave aktiviteter, som vi vel og mærke kan støtte økonomisk. Nedenfor ses hvem 
der skal skrive til hvilke grupper, samt forslag til aktiviteter. 
 
Peter – internetgruppen. Sammenkobling med groupcare, overgang til dabase 
Peter - Bioklub 
Martin – aktivitetsklanen. Videomarathon, DØK-bar 
Helle – Smiler 
 

Gallafest 

Der er muligvis stadig et udestående omkring sidste gallafest. Martin tager kontakt til Johnny og finder ud af status. 
 
Der var ikke nogen af de steder vi har været i kontakte med som var interessante. De var enten for dyre, eller også var 
der andre forhold som ikke gjorde dem interessante. Vi søger videre med lys og lygte. 
 

Hjemmeside 

Det er nyt fra groupcare – de satser snart på at være kørende med en løsning som ikke kræver indløsningsaftale. Men 
der er stadig ikke nogen fast dato. 
 

Manuduktioner 

Helle gav en status: 
 EØ 1 år – dette opgives. 
 DAT 1 år. John ’97 m.fl. Skulle være OK 
 DAT 2 år. Pt. Ikke nogen aftale – prøver at få fat i TT. 
 Finansiering. Pt. Ikke nogen, der prøves med forskellige kontakter 
 NØ 3 år. Pt ikke nogen – der rettes kontakt til Trols som har gjort det tidligere med succes. 
 

Eventuelt 

Christina har meddelt at hun ikke længere ønsker at være medlem af bestyrelsen, da hun stopper på DØK. Mikkel 
indtræder derfor som stemmeberettiget medlem af bestyrelsen. 
 



Næste møde  

Næste møde bliver hos Peter. Af en eller anden årsag har jeg ikke skrevet datoen ned – Peter mail venligst datoen ud til 
listen. 
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