Referat fra Bestyrelsesmøde den 15. februar 2005 i DØK Foreningen af 1986
Tilstede: Kasper, Lea, Kryger, Jakob, Jonas (kom senere)
Fraværende: Heidi og Sarah
Tirsdag d. 15 februar 2005 – kl. 15.00 - 17.00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde (på Groupcare)
Valg af referent
Beretning fra kasseren
Afholdte arrangementer
a. Manuduktion i EØ (Kryger, Sarah og Jonas)
b. DØK Glögg (Geitner)
5. Kommende arrangementer
a. Manuduktioner sommer 2005
i. 1. år: Samf. (Lea); Dat (Kasper)
ii. 2. år: Dat. og Org. (Lea og Kryger); EØ (Kryger)
iii. Der ønskes flere arrangementer end de der fokuserer på organisation faget.

6.
7.
8.
9.

b. Andre arrangementer
i. Arrangement for DØK 1. år
ii. Kristian Kreiner (Kryger)
iii. Maiken Schultz (Status v. Geitner)
iv. Spøgelser (Lea)
v. Workshop (Kasper)
vi. Mobile tjenester (Kryger)
vii. Personas (Kasper)
c. Fremtidige arrangementer (Forslag)
i. Fokus på organisation (Lea)
Hjemmeside (Status v. Sarah)
a. Andre DØK hjemmesider (Lea)
Samarbejde med andre grupper på DØK (Lea)
Gallaudvalg (Lea)
Eventuelt

Referat:
1) Referatet blev godkendt uden rettelser
2) Kryger blev valgt
3) Vi mangler stadigvæk det referat fra generalforsamlingen for at kunne få overtaget kontoen.
Kasper finder ud af hvordan vi får referatet rekonstrueret.
4)
a. Manuduktionen for 1 år var en økonomisk succes, men var desværre ikke en fagligt
så stor succes. Der var 39 mennesker med til arrangementet. Der skal næste år
vurderes om der vil anvendes samme person
b. DØK Gløgg var en kæmpe succes med sponsorering fra både MS og DSR. Det har
gjort det billigt for os at holde. Det blev nævnt at vi skulle få så meget sponsoreret
som muligt.
c. Manuduktioner til sommer
i. Samfundsfag bliver afholdt af Christian Almeshou fra 2002. Han har tidligere
undervist, så han skulle være god nok siger Lea.
ii. Datalogi på 1 år finder Kasper en der kan.
iii. Datalogi 2 år kører Beranzino igen, og Jesper Sonne får lov til IT- ledelse
endnu en gang. Kryger nævner at han ikke kan være garant for hvordan
manuduktøren er andet end at personen læser en økonomistyrings linje, og
klarer det godt.
5)
a. Andre Arrangementer
i.
1. års arrangementet bliver i mødestedet. Vi må gerne lave buffet. Det er
planlagt til uge 10.
ii.
Kryger skriver til kreiner og beder ham skrive 5 til 10 linier om
arrangementet. Så kan der sendes invitationer ud.
iii. Majken Shultz skriver 5 til 10 linier om arrangementet.
iv.
Spøgelse arrangementet bliver afholdt af Alumeni foreningen i september.
Så det bliver ikke vores arrangement.
v.
Kasper nævner at det har været svært at finde emner til workshoppen, men
at der ledes.
vi.
Personen der skulle holde arrangementet er lige i øjeblikket i USA og
forske, men han kommer vel tilbage på et tidspunkt.
vii.
Kasper meddeler at Lene Nielsen(inf) meget gerne ville holde om personas.
Dette bliver også med noget segmentering.
viii. Lea ville gerne have et arrangement med iværksætter foredrag
6)
a. Hjemmesiden er jo ved at se godt ud. Jakob påminder om at vi skal bruge den mere.
7)
Lea har snakket med DØK festudvalg og der afholdes DØK bar i Blågårdsgade.
Kasper melder sig til at hjælpe og rengøring næste dag.
8)
Der skal snart være møde i udvalget.
9)
Næste møde 22 marts.

