
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Mandag d. 16 september, kl 17.00 på Ditlab  

1. Valg af ordstyrer 

- Mette  

2. Valg af referent 

- Rebecca  

3. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt  

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Mangler at blive lagt op.  

5. Status fra Intro 

- Done og der gik godt.  

- Mangler det sidste med Budget og vi har lavet evaluering med 54 

besvarelser. Overordnet positivt.  

6. Status fra Alumni 

- Der er ikke sket det store. Sidste alumni event og lidt problemer ift. Galla.  

- Galla og sponsor, men der er fundet to Accenture og CA. Så der er 

nogenlunde styr på galla.  

- Alumni plejer at dække evt underskud i forbindelse med Galla. 

7. Status på økonomi 

- Der er overordnet styr på økonomi og der er et møde næste søndag, så der 

vil blive lavet en gennemgang til næste møde 

- Hyttetur 

i. Tjek evt om mobile pay er den nemmeste løsning 

- Overvej evt.  

i. Vi laver hvert år Alumni regnskab, så lad os overveje at tage penge 

for det. Action Point: det bliver taget op til næste alumni møde 

ii. Action Point: Skriv en email til Alumni angående evt betaling for 

regnskab. 

8. Status på ITCC 

i. ITCC får deres penge tilbage hurtigst muligt.  



ii. Vi mødes med Stefan angående overførsel, så vi får en underskrift på 

at de modtager pengene. Action point: Kontakter banken og forhører 

os om processen og vi kontakter Stefan efterfølgende.   

9. Status på Kommunikations ’roadmap’ 

- Intet nyt 

10. IT union  

- Der er I år oprettet en forening der udelukkende går på en af IT relaterede 

kandidater. Action point: Rebecca skriver en email til IT union   

- Frank skriver til Students for at få fjernet at alle der går på Kandidaten kan 

blive medlem.  

11. Hvordan gik det? 

- DØK sommerfest 26. juli (Oscar, Helena Frank, NØ)  

i. Det gik selvom det var last- minute, var hyggeligt.  

ii. Dupong bar var mega hygeligt.  

iii. Evt. kombiner med Alumni Døk kroket.  

12. Fremtidige arrangementer  

- Semesterstartsfest 27. september (Laust, Rebecca, Helena & Mette)  

i. Action point: Helena tager fat på Rekom. 

ii. Deadline for 23 for tilmelding.   

iii. Hav evt nogle pladser ledige.  

- Frivillige weekend 4-6 oktober (Rebecca & Oscar + Alumni)  

i. Rykker til næste år.  

- ECO tronic 11 oktober (Rebecca & Helena Frank) 

- Ændret dato 15/11. Action point: Rebecca skriver i introgruppen.  

- DØK bowling (11. oktober) 

i. Action Point: Rune isamarbejde med Oscar planlægger bowling 

- DØK Analog – Ny dato (Rebecca, Helena Frank & Kesia)  

i. Dropper det.  

13.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  

- D.25 oktober kl17.00 – Laust laver event.  

14. Mulkt status  

15. Eventuelt 

- Vi skal i gang med at undersøge og finde mulige kandidater til en Kassér, da 

vi ikke pt har nogen som vil fortsætte.   



- Hvem vil med igen næste år.  

i. Helena Frank, Laust, Mette (Måske), Rebecca, Rune (Måske)  

- Rebecca svarer: Ørsted og poster et opslag.  

-  

16. Møde evaluering  

- Godt gået.  
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