
Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Dato: Torsdag d. 22. April, kl. 17.00, sted: Emilie

Tilstedeværende:

1. Valg af ordstyrer

Lasse

2. Valg af referent

Emilie

3. Godkendelse af dagsorden

Den er godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Det er godkendt

5. Status fra Intro

Vejlederne er blevet valgt og der har været første stormøde. CBS har bandlyst Rekom og

deres forslag var at sætte sig i en park eller booke et forsamlingshus. De har bandlyst det

fordi folk plejer at få alkohol (hård sprut) når de kommer ind på en Rekom bar. Forslag om at

foreningen skal lægge navn til to events under intro, for netop at kunne bruge Rekom. Det

skal ikke lægges på Facebook eller meldes ud online, men bare omtales. Det er vedtaget.

6. Status fra Alumni

Rasmus har desværre glemt det med Jonas kommer med en update. Der er blevet holdt et

ølsmagningsarrangement siden sidst. Der er et arrangement mere Jonas har slået op på

foreningen facebookside. Det er en digitaliseringsworkshop, der er åben for alle.

7. Status fra IT



Der sker ikke noget. Simone foreslår at os nye får et billede ind på hjemmesiden. Folk kan

selv sende et billede de gerne vil have på. Marza har ikke rettigheder så vi sender til IT

(Rasmus og Edris). Edris tager den.

8. Status på økonomi

Foreslag om at at bruge foreningen kort til at bruge foreningens mastercard til at lægge ud på

vejleder weekenden. Vi undersøger om der er aftale om overtræk da vi ikke har meget kapital

(skål). Ellers er der ingen der ser et problem i at bruge kortet

9. Kommunikation

LinkenIn profilen har fået 25 nye medlemmer så det er positivt. Vi er blevet mentioned af RPA

house. Det er fedt at vi har fået en kanal til at pushe flere professionelle events igennem på

LinkedIn, da vi kan se at det rækker ret meget ud. Vi har delt den på Facebook. Man kunne

prøve at kommikere mere gennem LinkedIn, når vi har et professionelt event. Event-hjulet er

ikke blevet en ting som folk bruger, og er noget vi skal være bedre til at dele det.

10. Gallaudvalget

Der er snart møde. Der er booket et lokale. Mads H er med i gallaudvalget. Det er hos KFUM

igen og det er et godt sted så folk er positive. Vi må være 136. Emilie har ikke en

AUX-splitter. Højtalerne er lidt ødelagte, så vi skal bruge 2 Soundbokse. Lasse vil se om han

får en AUX-stik. Emilie er DJ og intro (og Lasse) har lys og Lasse har røg.

11.Afholdte arrangementer

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

Det var meget hyggeligt. Det var ikke så mange men dem, der dukkede op havde det sjovt.

Det var svært at skalere men det gik godt i det begrænsede omfang det var.



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

Der var 20 i 4 hold, og det gik mega godt. Det fungerede bedre at være dårlige mod dårlige

frem for blandede hold. Täck var nr. 2 og ikke nummer 1.

- RPA Webinar: 14. April. (Jonas)

Det gik godt, der var ikke så mange med. De havde det fedt med at køre webinaret for os, og

det var fedt. Vi byggede selv en robot. Det gav lidt ekstra at have kamera på denne gang.

Næste gang skal folk opfordres til at have kamera på. Vi skal blive bedre til også at

introducere sådan nogle events fra foreningen side.

12.Fremtidige arrangementer

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

Emilie og Linnea sidder med bachelor, så Lasse og Rasmus lægger et event ud for at hype

eventet.

- Bestyrelsens Sommerfest: Dato: 10. Juli (Linnea og Jonas)

Det er dagen efter sommerfrokosten og folk skal sætte dagen af fra kl. 8:00 om morgenen.

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

Lasse spørger om der er nogen, der kan tage den og folk finder ud af der er ingen der kan.

Folk beslutter at vi rykker den til september. Det bliver stemt ned og Jonas, der tager Lasses

plads)

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

Der har heller ikke være så meget planlægning, men det bliver som vi har snakket om før,

noget der bliver slut intro men i foreningens navn.



- Semesterstartsfesten: Dato: 24. September (Caroline, Lasse, Emilie, Edris og

Marza)

Det bliver fedt.

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

Vi har en dato og en hytte. Hyttefar har bekræftet datoen. Simone spørger om vi spreder det

ud så det ikke kun er nye eller gamle døkkere. Hertz foreslår at vi har et fast antal billetter til

hver årgang, og hvis de ikke bliver taget, så åbne dem for alle. Linnea foreslår at vi sætter

billetter til salg 1. august så de nye ikke kommer til at forveksle hytteturen med en rustur, og

så skrive det ind i teksten så de ikke bliver kede af at de ikke er inviterede. Vi afholder en

normal hyttetur i foråret. Det er vedtaget at billetterne bliver sat til salg 1. august.

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

Amalie fik rykket gyldigheden på 4 af billetterne til 15/09-31/12 *klap*. Jonas har snakket i

telefon med dem og mailet, men har stadig ikke fået rykket gyldigheden.

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

Vi skal finde en ny dato pga. galla. Lasse, Hertz og Marza finder selv en ny dato. Da der

sidste år blev udsolgt på 3 timer for en bus på 46, så vi går efter 1 bus med plads til 80

mennesker.

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

Det begynde snart at kunne lade sig gøre. Man kan lægge den i sommerfeiren på en

hverdag. Det koster ca. 200 pr. mand, og det skal ses på om det kan gøres billegere. Det

undersøges til næste gang.

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



- DØK Karrieredag: Dato: TBD (Lasse)

Det bliver ikke i år

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

corona)

Vi begynder at have en pakket kalender og muligvis tage den ud og gemme den til næste år.

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

Begrænsingen er 25 indendørs fra d. 6 maj. Alle baner er ledige og tænkte at holde eventet

med ret kort varsel, da det sidste år blev udsolgt ret hurtigt. Vi booker først et 10-turs kort,

og sætter derefter billetterne til salg. Hvis de ikke alle bliver solgt, så kan vi holde et padel

event senere for de resterende klip.

Der er to muligheder: Grøndal MultiCenter og Match Padel.

- Andre forslag?

Vi er ret bookede allerede, så denne glemmer vi.

13.Manuduktioner

- 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.

- Vi tager den til næste møde

14.MULKT fastsættelse og status til næste møde

- MULKT (referentens ansvar at notere)

Linnea: 50 kr.



Simone: 100 kr.

15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

Hertz står for at lave en doodle, og folk har til ultimo ugen til at svare.

16. Eventuelt

- Sponsorat til DØK bachelor reception 2021.

Marza står får bachelor reception til DØK ‘18. Foreningen og alumni plejer at deles om

differencen. Vi burde måske overveje at spørge alumni og de vil give mere, hvis foreningens

konto stadig er lidt lav. Amalie hopper på og hjælper Marza. Marza skal desuden prøve at

skrive ud på DØK ‘19 for at få mere hjælp.


