Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato torsdag d. 05/03 kl 18.00 sted Peter Bangs vej 139 4 th Frederiksberg
1. Valg af ordstyrer
- Skovmand er ordstyrer
2. Valg af referent
- Rebecca
3. Godkendelse af dagsorden
- Skovmand påpeger at MULKT er stavet korrekt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
-

Alle har læst

5. Status fra Intro
-

Helena er #metoo,

-

2.stormøde afholdt,

-

Kokke er valgt: Stine, From og Simon. Stevninghus igen på rustur, bedre forhold
med cbs og program managers, adm seminar afholdt

-

Intro seminar næste uge.

-

Budget godkendt.

6. Status fra Alumni
-

BOSSK burger arrangement gik godt

-

Nyt arrangement,- Tequila er droppet pga alkohol og manglende lyst til at drikke det
derfor bliver der alkoholfrit arrangement nemlig spille petang – 13/4 højst
sandsynligt.

-

Ny portal – investering i gang husk at gemme penge
o Uvist pris alt fra 40-100.000

o Fordelingsnøgle ikke fundet endnu


Snakker omkring 75.000 – 25.00



Snakker om at alumni tager 50% forening og intro tager de resterende
50%

7. Status fra IT
-

Mail skal tilføjes, snak med Sulle efter mødet.

8. Status på økonomi
-

Intro har modtaget penge opgørrelse fra Intro 2017
o 70.000 er betalt tilbage

-

ITCC
o Betalt regninger i weekenden
o ITCC – kommer nok ikke til at ske igen i år
o 4.000 – er betalt til løbende omkostninger.
o Ny bestyrelse nok først til sommer. Ikke godt


Taget over et år at lave en bestyrelse.

o Vi snakker om at indføre betaling for behandling af deres regninger.
o DØK har vi pr definition ikke noget med det at gøre. Vi har kautioneret hvis
der skulle gå tabt.
o Vi vil gerne presse dem. Vi vil genre af med pengene.
-

Galla vi har fået et sponsorat ind –Insparri har betalt, accenture har ikke betalt
endnu men de er blevet faktureret.

-

Ca. 20.000kr har bestyrelsen.

-

Foreningen har udestående til Alumni.

-

Galla skylder 58.000 til alumni.

9. Hvordan gik det?


DØK Bowling

-

Gik godt, formåede at sælge alle banerne på de sidste 24timer,

-

Næste gang plan for hvor man skal hen i byen


-

DØK SuperBowl

Gik godt 10personer ca.


DØK LAN

-

Sjovt, 3timers gaming, svært at lave aftaler,

-

Var 7personer,- egenbetaling

10. Fremtidige arrangementer
-

Promover vores arragnementer meget bedre!!!


DØK Gløgg (Anso og Skovmand, torsdag 8. marts.)
i. Afholdes på HOW601 (mangler booking)

-

Mangler stadig booking af lokaler – Skovmand er på sagen.

-

Skovmand og Anso mødes onsdag og laver æbleskiver

-

Glögg status quo – bliver nok lidt dyrt… - intet billigt.

-

Semistyr på arrangementet! 


DØK Hyttetur (Rebecca, Täck, Helena og Oscar, 16-18 marts.)
i. Ekstrapladser ? Daniel From vil gerne med,

-

Sindssyg promovering. Skyd ud til hyttetur mennesker og folk som promoveret

-

Styr på busserne, hytten er booket

-

Ansvarsområder for forskellige dele.
o Så alle får en vagt og har ansvaret.

-

Tilskud for pr alumni deltager.
o 23 i alt 200kr

-

Øl tager vi op.

-

Der er plads til 56 personer. 53 i alt.

-

Kl13.00 tager vi bussen hjem.

-

Vi opretter en venteliste.

-

Hyttetur skal nok blive en succes.

-

Madplan gentages for sidste år.

-

Kiosk som vi plejer,-Sulle og Helena hjælper.

STYR PÅ HYTTETUR


Bodega-Marathon (Mette, Rebecca og Østergaard, 21. april)

-

Laver en research dag. Måske minde om semester starts fest

-

Nogle barer.

-

Deadline 15 april

-

Produkt inden på siden.

-

Laver event senere.

-

Semi Random hold.


-

Tour de DØK (Rebecca, Helena og Mette, 19 maj) start tidligt.

Vi har gjort det før #nemt

-

Mette melder sig ud – polterabend er åbenbart vigtigere.

-

Booket godt vejr

-

-



DØK Sommerfest (Mette og Østergaard, juli-måned.).



Bestyrelsens Sommerfest (Sulle, Skovmand og Anso, en dag til sommer.)

Det bliver godt. Men intet er planlagt.


Semesterstartsfesten (Helena, Østergaard & Täck 5. oktober)



ECO.Tronic (Anso, Mette og Rebecca, fredag d. 26. oktober.)

Evt. nyt tema.


Til gode
i. DØK Gokart eventuelt næste semester.
ii. Der foreslås DØK Away (Eventuelt Berlin). Lige pt har foreningen rigeligt
med arrangementer og det sættes på standby.

-

Rune 15 – træt af spam
o DØK event facebookgruppe
o Sociale og faglige
o Invitere alle til en døk event, så må de aktivt melde sig ud.
o Undgå at det er de samme som poster…
o Vi kigger på det efter mødet.
o Alumner kan lave et nyhedsbrev om siden.

11. MULKT fastsættelse og status til næstemøde (Helena)


Anne-sofie: 0



Helena: 0



Mathias: 0



Østergaard: 0



Skovmand: 0



Oscar: 1



Rebecca: 1



Sulle: 0



Mette: 1

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
d.9/4 kl18.00
Mette men ingen hjemmelavet mad (PIZZA)
Roskildevej 155 st.tv, Valby
13. Eventuelt
- Evt. beskeder.

-

Kai
o Sidste mandag deltog han i ITP og med Pro til regnskab
o Fin fyr, asiat

