Referat bestyrelsesmøde i DØK Foreningen
Onsdag d. 26. januar 2011 kl. 18.00-22 hos Frederik Kragh
Ad1. Valg af ordstyrer
Peter
Ad2. Valg af referent
Jakob
Ad3. Godkendelse af dagsorden
Rettelse fra Inspari til Accenture
Ad4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt.
Ad5. Arrangementer
-

Arrangement omkring IT hotshots (Christian)
i. Michael Konnerup kommer, Jesper Bergstedt kommer
Evt. Mogens Nøhrgaard
Jannick hører sin onkel.
Jakob forhører om en kontakt til Martin Thorborg

Ad6. Status på DØK DAT’s planer for portal (Peter)
-

Er der noget nyt til det?
i. Intet nyt.
Christian, Frederik og Peter hører Thorn om at hjælpe til
portalen.

Ad7. Strategi for tværgående HA(it.) samarbejde (Christian)
Intet nyt.
Ad8. Strategi for forøgelse af PROSA medlemmer – 90% planen (Christian)
Problemet er at vi benytter alkohol til at friste med medlemskab.
Der findes en organisation der hedder MSA Muslim Student Alliance
der måske kan hjælpe os til at henvende os til anden etnisk baggrund
studerendeog hvordan vi kan hjælpe dem og få dem til at være medlemmer a
Prosa.
Ad9. Status på økonomi (Jakob)
-

Opdatering af beholdning
i. Der skal sendes regning på 7.500 til 2ndC

Ad10. Nyhedsbrev (Alle involverede)
Katrine bliver hørt om hun vil være tovholder på Nyhedsbrev.
Aktuel info fra studiet. Eks deadlines til semestertilmelding
Ad11. Accenture sponsorat (Frederik m.fl.)
-

Hvad er status?
De har ikke svaret efter at vi ikke tager og sender til de bedste
10%

Ad12. Generalforsamling (Alle)
Der indkaldes til generalforsamling d. 17/2
Ad13. DØK Fest (alle involverede)
Der kendes intet til hvornår næste fest holdes.
Ad15. DØK Glögg (Alle)
Christian snakker med hans nettomand. Glögg holdes d. 10/3 klokken
15.
Invitation sendes i nyhedsbrev.
Indkøb af glögg: Daniel, Simon og Christian skaffer glögg
Musikansvarlig: Jannik.
Jannik kontakter Helle Zinner omkring at låne DitLab
Alle hjælper til på dagen.
Ad16. Studenterforeningsfredagsbar (Alle)
Peter har samlet 6 bartendere. Der er sendt til arrangørerne, der bliver sendt
invitation til brandkursus for bartenderne i uge 6.
Der kan holdes en fredagsbar i marts. Evt. i Marts.
Forslag til at så sig sammen med psykerne.
Peter fastsætter tidspunkt, så det kan komme med i nyhedsbrev
Ad17. MULT
Daniel for en for sen udsendelse af referat.
Ad18. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 24/2 hos Jannik klokken 18
Ad19. Eventuelt
Jakob skriver til David og hører om referat fra generalforsamlingen
Daniel hører en fra sin årgang omkring etablering af døk mail adresse.

Johan Roos har rykket studiestart, alle intro skal starte den 18. August.
Der støttes op om at klage til CBS direktion om at rykke studiestart.
Intro adm har allerede henvendt sig til CBS og denne er blevet afvist med det
samme.
Der skal koordineres en fælles indsats til at henvende sig til Students.

