Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato Mandag d. 09/04 kl 18.00 sted Hos Mette, Roskildevej 155 st.tv, Valby
1. Valg af ordstyrer
Oscar ’14
2. Valg af referent
Rebecca ’15
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt
5. Status fra Intro
Her går det godt!!
6. Status fra Alumni
-

Generelt
o Arrangement aflyst på lørdag.

-

Ny portal – Status ?
o Oscar viser den foreløbige nye portal.(Den er flot)
o Den er i fuld gang. Det meste bliver lavet internt af teamet bestående af:
Oscar, From, Simon & Laust
o Quickpay bliver udskiftet med Stripe, som ny betalingsløsning.
o Satser på at være klar inden dimension

o Bliver opdelt, så intro får sin egen, ligesom det er nu.
o Prisen bliver ikke så meget.
7. Status fra IT
Skovmand skal opdatere eventlisten
Mails tilføjes:
-

rebeccamhjorth@gmail.com

-

mette@borch.nu

-

mathiastack@outlook.dk

Tidligere medlemmer skal fjernes.
8. Status på økonomi
-

Mad og hytten er trukket

-

Mangler udlæg fra øl fra hytteturen

-

Sponsorat mangler fra accenture, er på vej.

-

Alt fra Galla 2017 er betalt og depositum til 2018 er betalt.
o Galla gik lidt i plus

-

ITCC – status.
o Mail ikke besvaret
o Stefan og Claudia foreslå en løsning, hvor bestyrelsen skal være med og et
evt samarbejde.


Virker som om de mangler bestyrelsesmedlemmer på svaret de giver.

Lad os sætte en deadline.

Deadline bliver næste generalforsamling, hvor de skal have oprettet en bestyrelse, registreret
CVR nummer og afholdt bestyrelsesmøder.

9. Hvordan gik det?


DØK Gløgg

Generelt gik okay både rå og brændte æbleskiver
Hvis man står for et arrangement, så sørg for at videregive såsom oprydning, hvis man går
tidligt. Man følger et arrangement til døren.
Eventet skal reklameres lidt før, især også til de ældre årgange mange.



Hytteturen

God hyttetur, god mad
Ærgerligt at antallet af senge ikke var nok – men det fik vi løst fint, folk sov bare tæt.
Oprydningen gik okay køkkenet var de dog ikke tilfreds med.
Bussen kunne man godt lave praksis information omkring ødelæggelser, såsom tjanser,
rengøring, og evt. alle har et ansvar.
Øl estimat perfekt!!
Næste gang tag billeder af hytten, så har vi dokumentation på resten.
Prisen på billetpris, - næste gang læg en buffer på som depositum.

i. Erstatning?
Foreslag:Skovmand og anso står for det!!

Svaret: fra hyttemor vi kan ikke gøre mere..
Oscar: 1. døkforening æder det hele 2. deler det op 3. alle dækker det hele.
Komfur – betaler Carsten
Evt informere dem som var tilstede på hytteturen om at de kan tilkendegive sig, hvis de har
ødelagt noget.
9487 kr er erstatningen totalt på. Når vi har trukket carstens betaling fra komfur.
Overvejer at tage en brøkdel af erstatning.
Beslutningen er at vi tager 20% af det samlede beløb og resten bliver fordelt ud, hvilket
vil sige 146kr pr. Deltager.
Informere til alle omkring vores beslutning og at man kan melde sig. Dette vil foregå på mail
og eventet.

10. Fremtidige arrangementer


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

Bliver vanvittigt!!


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

Dropper det


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

21.juli og Oscar tager over i stedet for Mette, da hun ikke kan.


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

Doodle skal arrangeres



Semesterstartsfesten (Helena, Østergaard & Täck 5. oktober)



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



Til gode
i. DØK Gokart eventuelt næste semester.

Skal slettes fra næste dagsorden!!
ii. DØK Away (Eventuelt Berlin)
Skal slettes fra næste dagsorden!!
11. MULKT fastsættelse og status til næstemøde (Helena)


Anne-sofie: 1 (1. for at melde forsent afbud)



Helena: 0



Mathias: 0



Østergaard: 0



Skovmand: 3 (1. for ikke at sende dagsorden til tiden, 2. for ikke at lægge det op
i drev, 3 for ikke at have opdateret mail listen)



Oscar: 1



Rebecca: 1



Sulle: 0



Mette: 1

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Arrangementet skal være på ditlab d.21 inden sommerfest
13. Eventuelt
Dimension – Støtte fra alumni/bestyrelsen?

-

Blomster skal støttes ca. 1800kr
Og lidt filur
Samme som sidste år.

