Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato lørdag d. 08/08 kl 18.00 sted Bitlab
1. Valg af ordstyrer


Oscar

2. Valg af referent


Nicolai

3. Godkendelse af dagsorden


Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde


Godkendt

5. Status fra Intro


Alt godt



Starter 23 piger vs



Grill med det gamle 31. August



Kanalrundfart 8. september

6. Status fra Alumni


Båd og burger var en succes



Galla status
i. Ørsted er blevet sponsor
ii. Inspari mangler
iii. Lokalet er på plads, temaet er ikke fast

7. Status fra IT


Ny Portal – skrider frem af, introsiden er blevet færdig.



Doek.dk er nu hait.dk dog bliver den redirected

8. Status på økonomi


3000 brugt på portal,



Galla sal er betalt.



Accenture mangler stadig at betale faktura for sponsorat af Galla 2017



So far er der overskud

9. ITCC (Østergaard)


Der er ikke sket det store



Østergaard har skrevet endnu en reminder til ham den 6. august 2018



Såfremt der ikke bliver svaret må DØK overtage

10. Besked fra Claus Vestergaard – SAP (Skovmand)


Bliver delt internt på DØK event

11. Hvordan gik det?


Bodega-Marathon – det gik skide godt, positive tilbagemeldinger, god start lidt
bedre slutning. Måske to ruter frem for en. Godt fundament til fremtiden – klart
noget der kan holdes næste år



Dimission – der var ikke så mange som forventet, godt styr på det. 25-30 nye
allumni medlemmer.



DØK-Sommerfest – folk kom lidt senere, 4 hold a 3 personer.

12. Fremtidige arrangementer


Bestyrelsens Sommerfest 6. oktober (heldagsevent) (Sulle, Skovmand og Anso,
en dag til sommer)



Semesterstartsfesten (Helena, Østergaard & Täck 5. oktober)



ECO.Tronic (Anso, Mette og Rebecca, fredag d. 26. oktober.)
i. Bartjanser – not an issue
ii. Rummet skal bookes Oscar og helena
iii. Hvis vi kan få lokale på helena og Oscars lokale på amager spare vi et
brandkursus
iv. Vi holder ECO-Tronic 2.0 nu på Amager

13. MULKT fastsættelse og status til næstemøde (Helena)


Anne-sofie: 1



Helena: 0



Mathias: 1 (for at melde afbud selvom accepteret)



Østergaard: 0



Skovmand: 3



Oscar: 1



Rebecca: 1



Sulle: 0



Mette: 1

14. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
 Mandag den 17. september kl 18.00 hos Rebecca (Peterbangsvej 139 4 th.
2000 frederiksberg)
15. Eventuelt

