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Tidspunkt: Tirsdag d. 10. januar 2006 – kl. 16:00 - 18.00 
Sted: SP 
 

Referat 

 

1. Godkendelse af forretningsordenen 

 - Forretningsorden blev godkendt med rettelser af Christian Kryger. 

 Geitner formidler rettelserne, og ligger denne på groupcare og 

 hjemmesiden. 

 

2. Valg af sekretær 

 - Jonas Buttcher blev valgt, og har nu ansvaret for at svare alle 

 mails der kommer ekstern fra til DØK Foreningen inden 24 timer, 

 samt skrive referat til generalforsamlingen før galla. 

 

3. Økonomi 

a. Status 

 Økonomien er overordnet fornuftig på trods af at det er rimelig 

 problematisk at DØK Foreningen i øjeblikket bruger af opsparingen. 

 Der er penge, men ikke til mere end 3 års drift. 

 

b. Budget 05/06 (Christian) 

 Budgettet ligger på groupcare, og vi overlever primært på baggrund 

 af alumni udvalgets salg af annoncer.  

 

 DØK Foreningen bør overveje sin investering i depotet. Da dette 

 ikke giver meget afkast og dog er på 42.500 kr. Der kunne laves 

 ordninger hvor DØK Foreningen valgte at investere efter lav risiko 

 og stadigvæk forøgede afkastet væsentligt. Det er i dag obligationer 

 som DØK Foreningen råder over.    
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c. Mulige sponsorer eller andre indtægtskilder 

 Jonas Buttcher skriver til nogen fonde med hjælp fra de øvrige 

 medlemmer af bestyrelsen, samt at Geitner og Kryger udarbejder 

 en ansøgning til studienævnet og instituttet som Jonas Buttcher 

 sender af sted. Da han er den eneste der ikke sidder i 

 studienævnet. Ellers blev det aftalt at DØK Foreningen var åbne for 

 sponsoreringer til enkelte arrangementer, ikke som hel årrige. 

 

4. Arrangementer 

a. Studieteknikker i samarbejde med Prosa IT (Jakob) 

 Planlægningsmødet for seminaret er d. 12 januar kl. 18 og alle er 

 velkommen. DØK Foreningen overtager arrangementet fra Intro. 

 

b. DØK Glögg 

 Arrangementet bliver afholdt af Jonas & Jonas og alle VIPper vil 

 også blive inviteret. Det bliver nok holdt på Howitsvej 60. 

 

c. Fremtidige manuduktioner 

 DØK Foreningen vil i år holde manduktion i følgende fag: 

  

 Økonomistyring (Kryger ansvarlig) 

 IT – Ledelse 2 år (Kryger ansvarlig) 

 Projektledelse (Kryger ansvarlig) 

 Datalogi 1 år (Geitner ansvarlig) 

 Datalogi 2 år (Geitner ansvarlig) 

 

d. Fremtidige arrangementer 

 Latex som værktøj (Buttcher ansvarlig) 

 Strategi i organisationen - Jan Molin (Toppenberg ansvarlig) 

 Organisationsteori - Jens Frøslev Christensen (Toppenberg ansvarlig 

 Soft System – Peter Checkland (Geitner ansvarlig) 
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5. Hjemmeside 

a. Valg af webmaster 

 Jonas Buttcher blev valgt, men kan få hjælp af Joakim efter uge 9 

 

b. Visioner og muligheder 

 Disse afstemmes senere 

 

6. Oprettelse af gallaudvalg  

 Jonas & Jonas og Geitner er i dette udvalg i år. 

 

7. Eventuelt 

 Kryger informerede om et samarbejde med IKI som Hjalte ville 

 arbejde på. Dette ville blive taget op som punkt ved næste møde, 

 men bestyrelsen var positiv  
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