
Referat af mødet tirsdag d. 29 marts 2005 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (på Groupcare) 
 
Godkendes på næste møde 
 

2. Beretning fra kasseren 
a. Legat fra Samf.litt. 
b. Ansøgning fra DØK United 
c. Ansøgning fra Lea Zilmer og Mads Stevns 

 
Legat afventer status fra Kryger. 
Ansøgningen fra DØK United blev godkendt, men vi opfordrer klubben til at promovere sig mere 
på studiet samt afholde internt fodboldstævne i slutningen af semesteret 
Der mangler endelig ansøgning om underskudsdækning fra DØK baren. Beløbet forventes at være i 
omegnen af 50 kr 
 

3. Status 
a. DØK foreningens konstituering (Status ved Kasper) 

 
Venter til næste møde 
 

4. Afholdte arrangementer 
a. Kristian Kreiner (Kryger) 
b. DØK bar (Kasper og Geitner) 

 
Seminar ved Kristian Kreiner gik over al forventning. Regnskab mangler 
DØK baren havde forholdsvis god opbakning i betragtning af den sene annoncering. Næste DØK 
bar afholdes 29/4 2005. DØK Foreningen hjælper bl.a. ved annoncering op hjemmesiden. Der skal 
desuden lægges billeder på hjemmesiden (Geitner) og sendes statusmail til Gert Bechlund (Lea) 
 

5. Kommende arrangementer 
a. Manuduktioner sommer 2005 

i. 1. år: Samf. (Jonas undersøger om de er interesseret); Dat (Kasper) 
ii. 2. år: Dat. og Org. (Lea og Kryger); EØ (Kryger)  

 
Manuduktør til samf 1. år er fundet (Christian Almskou ’02), Datalogi afventer Kasper 
Der er flere, der overvejer at tage manuduktionen på 2. år. Afventer Lea 
Jesper Sonne vil gerne fortsætte som manuduktør i innovation og projektledelse. 
Økonomi og filosofi afventer Kryger. 
 
Det er i øvrigt blevet aftalt, at alle manuduktører bliver inviteret til planlægningsmøde efter næste 
bestyrelsesmøde, så vi kan få styr på tidsplanen 
 

b. Andre arrangementer 
i. Arrangement for DØK 1. år (Jonas) - venter 

ii. Maiken Schultz  (Status v. Geitner) – Geitner rykker for svar 



iii. Open Source Software (Lea) - Jesper Holck har sagt ja. Afventer svar fra 
Mogens Kühn og Benjamin Lind fra BellCom. Arrangementet forventes at 
kunne afholdes onsdag d. 27 april 2005 

iv. Workshop (Kasper) - venter 
v. Personas (Kasper) - venter 

vi. Entrepreneurship (Lea) – Sarah Almbjerg, Mikkel Kinnerup og Claus 
Meldgaard har sagt ja. Forventes at kunne afholdes i slutningen af maj 

 
Næste DØK bar er planlagt til d. 29 april 
 

c. Fremtidige arrangementer (Forslag) 
i. Mobiconomy (Lea)  

ii. Godt at vide når du starter på DØK (Lea) 
1. Undgå museskader 
2. Rettigheder og muligheder som studerende 
3. Projektskrivning 

iii. Færdige DØK’ere i arbejde (Lea) 
 
Moiconomy er stadig på tegnebrættet. Lea har taget kontakt til Jan Damsgaard. 
Godt at vide når du starter er omdøbt til ”Gode arbejdsvaner”, men er stadig på tegnebrættet 
Færdige DØK’ere i arbejde – Geitner og Lea forsøger at finde DØK’ere i spændende stillinger. 
 

6. Hjemmeside (Sarah) – Er overdraget til Geitner 
 
 

7. Gallaudvalg (Lea) 
 
Har holdt møde onsdag d. 23 marts. Dato fastlagt til 19 november 2005. Odd Fellow Palæet er 
bestilt, men vi afventer menu. Næste møde d. 14 april. 
 

8. Huskeliste 
a. EØ manuduktion 1- år E06  
b. Mobile tjenester (Kryger) 
c. Tillæg til vedtægt: Udtrædelse af studie = Udtrædelse af foreningen og bestyrelsen 

9. Eventuelt 
 
Punkt tilføjet: Udnævnelse af årets DØK’er. Det er besluttet at give ansvaret for opgaven videre til 
gallaudvalget. 
 
Næste møde planlagt til 26 april 2005 kl. 15-17 
 
NB! NÆSTE MØDE HOLDES PÅ SOLBJERG PLADS !!!  


