Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato Mandag d 23. kl 18.00 sted: Dalslandsgade 8J, 4.415, 2300 Amager
1. Valg af ordstyrer
- Nicolai Skovmand
2. Valg af referent
- Anne-Sofie
3. Godkendelse af dagsorden
- Oscar og Kevin har ECOtronic punkt og derfor er den ikke enstemmigt godkendt.
Oscar forstår ikke hvorfor den er på dagsordenen. Kevin har forklarelse som følger, når
vi når punktet. Det handler vidst om DONG…..
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Ja
5. Status fra Intro
- Nye valgte
- De nye valgte er 9 nye og 7 gamle. 6 piger og 10 drenge.
-

Skriftlig høring
- Der er stadig ikke nogle nyheder, men der burde komme svar snart (slut
januar). Så der er ingen status PT.

6. Status fra Alumni
- Der er møde på onsdag, hvor der skal snakkes om vinsmagning. Helena har talt med
Stefan mht DØK job. Hvis Alumni og/eller foreningen vil have noget stående der, så
kræver der, at man svarer hurtigt på mails.
Foreningen har levet godt af at vi har kunnet tage penge for jobopslag, men
spørgsmålet er om vi kan gøre det længere nu hvor facebook gruppen eksisterer. Vi
får nok ikke så meget ud af at være besværlige, og at jobopslagene skal gå indover os.
Vi kan ikke omdøbe gruppen til DØK studiejob, da det IKKE er en del af visionen.
ITCC: der skal skrives en mail til ITCC, den er ikke sendt endnu fordi From er langsom.
Mailen handler om, at vi gerne vil give dem pengene (Alumni). De må gerne få
pengene, men Alumni vil gerne have navnet ud.

7. Status fra IT
-

Har alle adgang og kalender
Der er ikke sket så meget endnu. Der skal tales med Thorn, hvis der skal
ændres noget i backend. Emil siger, at systemet er super nemt.

8. Status på økonomi
-

Fuldmagt til Brodersen – Nicolai
Nicolai skal have sidste møde med sergent Sur. Han har sendt alle tingene. Han
mangler dog fuldmagt. Nicolai har lavet et fint fuldmagt-ark. Nicolai har ikke styr
på, hvordan man refunderer manduktionerne, men det ved Oscar. Så det er der
styr på.

9. DØK Hyttetur
- Der er styr på bus, hytte, budget og mad. Skovmand er blevet lovet et godt budget.
Han er meget spændt. Farmen er lejet. Der tales om at lave underholdning. Der skal
ligges sedler med udfordringer under tallerknerne igen.
Mad: Spaghetti med kødsovs, madpandekager, masser af rugbrød til frokost,
Alkohol: foreningen køber det hele, intro køber det der er til overs.
Hvis intro tager til Tyskland og der er plads i bilen, så får vi med til hytteturen. Ellers
skal vi holde øje med tilbudsavisen. Også spørge From, da han kender suspekte typer
som skaffer ting. Pant tages ikke med i prisen for øl, da folk ødelægger dem.
Prisen: prisen er baseret på at vi bliver omkring 30. Der er break-even ved 26,8
personer. Man må stadig gerne tage egen alkohol med, bare ikke øl og cider.
Der skal laves en teaser, som smides ind i grupper og måske vises til mentormøde.
10. DØK Gløgg
Nicolai har købt 10 flasker gløgg for 10 kr. Men de er desværre alkoholfri, så vi skal
købe noget rom/rødvin. Der laves en almindelig gløgg og en muslimsk gløgg. Der er
masser som gerne vil stege æbleskiver med Skovmand (Sulle, Nicolai og Emil).
Helena og AS har pander. Der times efter, hvornår ’16 har fri mht tidspunktet. AS og
Nicolai står stadig for al opstilling for forberedelse på selve dagen.
Vi booker lokale – enten det liiiiiige når man kommer ind i bygningen eller 6.sal. Kevin

undersøger, da han kender nogle der kan noget. Helst 6. Sal.
Der laves et event snarest. Vi skal sælge den på, at vi skal på Nexus efter.
11. Manuduktioner
Fremover kan man godt nævne, at der findes manduktioner, men ikke præcis hvilke,
så ingen bliver skuffede, hvis de ikke bliver til noget.
-

Programmering (årgang 16)
Det gik super. Det kørte bare. (Emil praler). Det havde været rart at vide, at folk
havde skaffet de tidligere eksamensopgaver selv, for det var meget af
oplægget. Så der blev der spildt lidt tid. Men det er lidt svært at vide på forhånd,
hvor meget folk har sat sig ind i.

-

VØS 1
Den blev aflyst, da der ikke kunne findes en til at undervise.

-

Macro
Det skulle være gået udmærket. Brodersen var meget mere effektiv end Aspiri,
fra hvad rygterne siger. Næste gang skal det nok være 2 dage. Det er vigtigt, at
folk læser på forhånd, så de kan spørge om tingene. Oscar og Nicolai finder ud
af, at nogle er blevet trukket for meget i betaling.

12. DØK Superbowl
Oscar vil gerne stå for det. Han kan købe lidt snacks for nogle hundrede kroner på
bestyrelsens regning. Jannick fra ’14 vil gerne hjælpe med at planlægge.
13. ECO-tronic – Kevin
Det er festudvalget, som står for det. Festudvalget skal til at invitere folk og planlægge,
hvis det skal blive til noget.
14. Tour de DØK – Rune
Leje kanoer i Brede, (3 timer for 300 kr), forskellige stops med forskellige aktiviteter,
folk skal blandes på tværs af årgange, godt arrangement fordi man ikke behøver være
så mange, så længe eventet går i 0, eventuelt skal der placeres nogle på de forskellige
poster, men den tid den sorg. Generel stor opbakning omkring dette arrangement.
DØK foreningen kan støtte med et lille beløb pr mand, eventuelt grill hos Ansos

forældre efter (hvis vi ikke bliver så mange), hvornår skal eventet ligges? det skal helst
være varmt, men vi skal lige planlægge mht eksamen/sommerfest, mht sikkerhed, så
får man vest på. Vi er gamle nok til at tage ansvar til at man ikke bliver fuld og drukner.
DØK foreningen står ikke for ansvaret, hvis folk bliver så fulde at de drukner. Alle
SKAL have redningsveste på (for hvis de får valget, så gør ingen det).
Emil ved ikke, hvad en jolle er.
Rune prøver lige at skrive til sin kontakt i Lyngby kanoklub.
Kevin har som den eneste (tror han) eksamen i juni…..
22. April stiler vi efter.
Vi promoverer til hytteturen og derefter!
Rune, Anso & Skovmand står for det (og Sulle, hvis han gider).
15. Kommende event
-

Prosa liste
Der skal skubbes lidt til Mathias. De vil ikke støtte os. Så skal vi måske lukke
den ned stille og roligt?
Skal finansforbundet kontaktes i stedet for Prosa til at være mere inde over hele
studiet? Altså som sponsorer til events.
Helene kan prøve og tale med Rasmus Dyhr, som har haft kontakten med
finansforbundet. Det skal give mening og vi skal kunne holde, hvad vi lover
dem. Som Skovmand siger ”vi skal ikke love dem guld og grønne skove, og så
kun kunne give en skov”

16. PROSA
- Næste gang skipper vi dette punkt.
17. MULT Fastsættelse og status til næstemøde
Nicolai får en mulkt for at stave mulkt forkert.. Nicolai og Anso skylder for at komme for
sent. De bliver indkasseret til sommerfesten – det er en 6-pack (eller tilsvarende) pr.
Mulkt.
18. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 14/3 hos Anso
Svanemosegårdsvej 5, 1.th, 1967 Frederiksberg C, kl. 18

Alle allergener bedes sendes til AS siden hun ikke kan hitte rundt i, hvem der er
allergisk overfor hvad….
Så kan vi evaluere DØK gløgg og så sikre os, at der er styr på hytteturen
19. Eventuelt
Referatet fra generalforsamlingen er åbenbart kun lagt op ét sted, men skal ligge to
steder (Marie de Neergaard har kommenteret på det, og Kevin har linket).
DØK Lan skal genopstå – men det kan gøres impulsivt, da det ikke kræver den store
planlægning at ringe til Let’s play og booke plads.

