REFERAT AF DØK-FORENINGSMØDE DEN 26-6-2000
Til stede: Martin ’96, Helle ’97, Mikkel ’99, Kristoffer ’94 , Torben ’98
Fraværende: Peter ’97, Hans-Jakob ’97

1. Valg af referent
Torben blev referent

Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt. Dog bør vi for fremtiden huske at fastsætte sted og dato for næste møde og medtage dette i
referatet.

Meddelelser til / fra kasserer
Ingen.

Indkomne ansøgninger
Der er indgivet ansøgning fra Lars ’97 om støtte til dimittend festen, dette er blevet behandlet via mail. Der blev givet
forhåndsgodkendelse på et beløb i omegnen af 1500,-.

Løbende aktiviteter
Faglige arrangementer
De planlagte manuduktioner er blevet afhold i datalogi 1. og 2. år samt finansiering 2. år. Det vurderes som værende en
stor succes. Tilmeldingen var så stor, at det har givet et overskud på 1400-1500,-. prisen for sidste manuduktion blev
nedsat for at mindste overskuddet, da det ikke er meningen, at vi skal tjene på de studerendes eksamensstress.
Der skal tages fat i de planlagte arrangementer til efteråret.
Mikkel kontakter Karsten Graf ang. Et arrangement med ham – mål for afholdelse : uge 40-41.
Helle tager hånd om Leon Lerborg arrangementet – mål for afholdelse : starten af november

Sociale
Grillaftenen afholdes fredag 15/9. Ingen nærmere planlægning synes nødvendig, da dette er et velkendt arrangement.

Gallafest
Solbjerg Plads er blevet reserveret til lørdag 11/11-2000 hvor gallafesten afholdes.
Det blev vedtaget at der nedsættes et udvalg der skal lave en tjekliste, hvormed vi kan sikre os at alt er i orden når vi nu
skal afholde arrangementet et nyt sted. Helle og Kristoffer meldte sig.
Vi mangler stadig underholdning til gallafesten. Vi blev enige om at det er et mål at underholdningen ikke ”bare” er
musik, men at det nok vil være nemmest og billigt at finde musisk underholdning. Der skal udsendes mail til alle
årgange samt dimittend foreningen så folk kan komme med gode forslag.
Det ønskes at flere vil komme til at deltage i generalforsamlingen end det har været tilfældet de tidligere år. Denne bør
derfor promoveres sammen med gallafesten – dette foregår i starten af oktober.
Mad til gallafesten er heller ikke fastsat. Kantinen er et oplagt emne, men der er usikkerhed om kvalitet og pris. Martin
undersøger hvad kantinen kan levere til hvilken pris. Kristoffer undersøger hvad kantinen har leveret til andre
arrangementer, således at vi ved næste møde har en bedre grundlag at drage beslutninger på.

Fundraising
Vi bør forsøge at finde sponsorer til DØK-intro, kristoffer sørger for at få udsendt sponsorbrochure til dimittendmaillinglisten.

Hjemmeside
Der er modtaget oplæg til kontrakt ang. Groupcare. Dette blev gennemlæst og Martin har udsendt det til listen. Det blev
diskuteret hvilke data der må/bør overføres til groupcare og om dette overhovedet kan lade sig gøre med hensyn til
juridiske og etiske problemstillinger.
Vi blev ved sidste generalforsamling pålagt at få gang i dankortbetaling til arrangementerne. Derfor kan det forsvares at
vi gør et forsøg og overfører DØK-online brugere til groupcare systemet. Der blev givet følgende forslag :
DØK-online data (navn, email, årgang) overføres én gang, som er forsøg, til groupcare således at betaling for
gallafesten kan foregå over groupcare. Som del af generalforsamlingen skal det så vurderes om forsøget har været en
succes og om det evt. skal gøres permanent.
Vi skal i den forbindelse huske at udsende mail til alle DØK-online brugere, så disse har mulighed for at svare tilbage,
at de ikke ønsker at deltage i forsøget. Martin meldte sig til at gøre dette.

Eventuelt
T-shirts. Ligges indtil videre i bero, overvejes igen når vi starter med groupcare, der kan løse betalingsproblemer. Dog
bør vi overveje evt. Problemer i forbindelse med distributionen af t-shirts.
Mikkel rejste tvivl om succesen af Studieteknik kursus, da han mener der har været en dårlig stemning om resultatet af
det. Det blev diskuteret om det evt. kunne skyldes at folks egen indsats – har de fulgt ideen?.
Der blev givet forslag om alternativ leverandør : Dynamisk Læsning og at placeringen for kurset bør være hos DØK,
dette vil dog kræve at vi kan stille et helt hold. Forslaget blev diskuteret, men mundede ikke ud i nogen egentlig
beslutning.

Næste møde
Næste møde bliver hos Peter. Torsdag 20/7.

