Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato: mandag d. 17/09 kl 19.00 sted Rebecca, Peter Bangs Vej 139 4 th. 2000 Frederiksberg
1. Valg af ordstyrer
-

Nicolai Skovmand

2. Valg af referent
-

Sulle

3. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt enstemmigt

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
-

Godkendt enstemmigt

5. Status fra Intro
-

Evaluering i lørdags (d. 15/9).

-

Der har været så mange problemer at der ikke var nogen som klart kunne sige at
de ville melde sig som vejledere igen.

-

I frygt for hvad CBS kan finde på er der ingen der tør være Adm næste år endnu.
(Især efter Helena og Oscars straf)

6. Status fra Alumni
-

Møde på fredag d. 21/9

-

Galla status
o Galla har sponsorer på plads. (Ørsted, Inspari og Accenture) pga.
utilfredshed fra Inspari ifb. Med sidste år skal udvalget udforme en
kommunikationsplan, hvilket er et meget stort arbejde. Dette betyder at der
skal laves mange Facebook opslag inden og efter galla, også fra DØK
foreningens Facebook. Skovmand vil gerne smide opslagene op på siden
når han får dem fra Niklas Tastum.
o Måske man bør vende med foreningen hvad sponsor pakkerne indeholder
inden man forhandler dem i mål.
o Galla udvalget har allerede købt billet. Alumner får to uger til at købe billet
før de studerende.

o Galla bliver uden tema i år.
o Det virker som om der er styr på galla i år. Det bør genere et lille overskud.
7. Status fra IT
-

Ny Portal
o Her går det godt
o Foreningen bør anskaffe sig et logo til hjemmesiden. Det ser fucking dumt
ud lige nu.
o Vi spørger Danny om han vil lave noget lækkert.

8. Status på økonomi
-

Sulle er begyndt at gennemgå bilag for at lave regnskab

-

E-conomic abonnement skal nedgraderes da vi har mistet vores rabataftale.

-

Regnskab skal være klar primo oktober til revision

-

ITCC løsningsforslag præsenteres for alumni på fredag (21/9)

9. Godtgørelse AKA Legat (Oscar)
-

Oscar synes ikke dette er aktuelt længere.

10. Hvordan gik det?
-

Hvordan gik hvad?

11. Fremtidige arrangementer
-

Bestyrelsens Sommerfest 6. oktober (heldagsevent) (Sulle, Skovmand og Anso)
o Festen er planlagt, det bliver godt!

-

Semesterstartsfesten (Helena, Østergaard & Täck 5. oktober)
o Det bliver skide godt, 37 transaktioner i alt. 13 af dem er gæster. Gruppen er
i gang med at finde et sted vi kan være efter.

-

ECO.Tronic (Anso, Mette og Rebecca, fredag d. 26. oktober.)
o Det bliver højst sandsynligt senere end d. 26 fordi lokalerne ikke er frie
denne dag.
o Vi ser hvad der sker.

i. Bartjanser – not an issue
ii. Rummet skal bookes (Oscar og Helena)
12. MULKT fastsættelse og status til næste møde (Helena)


Anne-sofie: 1



Helena: 0



Mathias: 1 (for at melde afbud selvom accepteret)



Østergaard: 0



Skovmand: 5 (dobbelt mulkt for sen udmelding)



Oscar: 1



Rebecca: 1



Sulle: 0



Mette: 1

13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- Næste møde er den 25/10 kl. 17:30 på DIT-LAB
- Mette, Rebecca, Helena og Oscar på Filur og snackholdet.
- NØ laver opslag og event om info aften
14. Eventuelt
- Foreningen møder en time før til galla.

