
Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Dato: Onsdag d. 10. Marts, kl. 18.00, sted: Lasse/Online

Tilstedeværende: Caroline, Lasse, Emilie, (Marza), Amalie, Edris, Rasmus*, Jonas*

1. Valg af ordstyrer

Amalie er ordstyrer.

2. Valg af referent

Edris er referent.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

5. Status fra Intro

Adm. møde i sidste uge, hvor der blev snakket om:

● Introformat

● Økonomi

● Kigget på ansøgninger

6. Status fra Alumni

Der vil blive arrangeret en virtuel ølsmagning, et virtuel arrangement med BCG. Det er ikke

klart, hvorvidt det er almuni eksklusivt eller for alle DØK’ere.

7. Status fra IT

Referater bliver offentliggjort på hjemmesiden - ét referat bagud.

8. Status på økonomi

Økonomien er sund, og der er taget højde for eksterne omstændigheder.

9. Kommunikation

Der kommer mere fokus på deling af events og andre begivenheder på LinkedIn.
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10. Gallaudvalget

Der er ingen nævneværdige opdateringer omkring dette punkt.

11.Afholdte arrangementer

- Tableau Webinar Dato: 11. februar. (Jonas): Der var god feedback på dette

event.

Generelt feedback: Det burde blive kutyme, at man har webcam på, når der er online events.

12.Fremtidige arrangementer

- DØK Online Gløgg: Dato: 20. Marts (Simone, Linnea og Emilie)

Dette event bliver planlagt i slutningen af denne uge. Der er blevet udvekslet idéer om,

hvordan dette event kan eksekveres online. Formatet vil blive udmeldt snarest. Datoen

fastholdes.

- CS GO Turnering: Dato: 7. April kl. 19.00-23.00 (Jonas og Rasmus)

Counter-Strike: Global Offensive Turnering. Man skal tilmelde sig gratis via hait.dk med:

navn, årgang og rank. Herefter bliver der oprettet balancerede hold, som spiller mod

hinanden. Alt kommer til at foregå på Discord. Foreningen påtager sig udgifterne i forbindelse

med dette event.

- DØK Sommerfrokost: Dato: 9. juli (Emilie, Lasse, Linnea og Rasmus)

Dette punkt hed tidligere påskefrokost, fremover hedder det sommerfrokost. Ingen

opdateringer.

- Bestyrelsens Sommerfest: Dato: TBD (Linnea og Jonas)

Alle bedes udfylde Doodle hurtigst muligt, så datoen kan blive fastlagt. Intro kan potentielt

overlappe med de foreslåede datoer.

- DØK Sommerfest: Dato: 31. juli (Lasse og Amalie)

Ingen opdateringer.

- Grill med de gamle (intro): Dato: 27. august (Linnea og Lasse)

Det bliver sandsynligvis afholdt et sted i byen på grund af omkostningerne fundet med

brandkursus og andre praktiske omstændigheder.
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- Semesterstartsfesten: Dato: 24. September (Caroline, Lasse, Emilie, Edris og

Marza)

Ingen opdateringer, udover at vi regner med, at det bliver afholdt.

- DØK Hyttetur: Dato: 1-3. oktober (Emilie, Jonas, Hertz og Amalie)

Vi har fået en lejekontrakt.

- DØK Bådtur: Dato: 16. Oktober (Rasmus og Amalie)

Der er blevet købt 5 billetter til 2 timers bådture under black friday. Amalie har 4 billetter og

Jonas har 1 billet. Gavekortene er gyldige indtil den 1. juni 2021. Det aftales at Amalie

kontakter GoBoat ift. muligheden for at få billetternes udløbsdato forlænget.

Amalie har fået tilbudt, at vores nuværende gavekorts gyldighedsdatoer kan blive rykket til

følgende periode: 15.09.2021 - 31.12.2021. Det er blevet aftalt, at dette tilbud bliver

accepteret.

- DØK Bowl og Bus: Dato: 6. november (Lasse, Hertz og Marza)

Ingen opdateringer.

- DØK Bow Tag: Dato: TBD (Simone og Rasmus)

Eventet er sat på hold. Estimeret pris per person er 200 DKK.

- DØK Karrieredag: Dato: TBD (Lasse)

Eventet er sat på hold.

- DØK Gokart Dato: TBD (Vi udskyder den og lægger den i pipeline til efter

corona)

Ingen opdateringer.

- DØK Padel: Dato: TBD (Edris og Amalie)

Der er to muligheder: Grøndal MultiCenter og Match Padel. Begrænsningen på 25 personer

er dog for lav, hvorfor eventet er udskudt yderligere.

- Andre forslag?

Der er blevet foreslået et RPA event med RPA house, d. 14.04.2021 (aften).

13.Manuduktioner
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- Programmering (November DØK ‘21)

Det er blevet specificeret yderligere, at der er tale om manuduktion før vintereksamen for de

kommende elever på HA(it.) studiet (årgang 2021). Frederik fra årgang 2019 vil blive kontaktet

i god tid.

14.MULKT fastsættelse og status til næste møde

- MULKT (referentens ansvar at notere)

Ingen af de deltagende medlemmer kom for sent til mødet, men 2 medlemmer glemte at

deltage. Linnea og Simone skal indskyde en 6-pack til bestyrelsens sommerfest.

15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

Datoen for det næste event er 22.04.2021 hos Emilie kl. 18:00. Deltagelse kan både ske

online og fysisk.

16. Eventuelt

Der er ingen yderligere bemærkninger eller kommentarer.
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