Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato tirsdag d 20/06. kl 18.00 sted: Ditlab/Bitlab
1. Valg af ordstyrer
a. Mathias
2. Valg af referent
a. Oscar
3. Godkendelse af dagsorden
a. Ja
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
a. Ja
5. Status fra Intro
a. Der er møde for alle vejledere, Susanne Stokholm og Jacob Nørbjerg.
b. Der bliver afholdt et statusmøde for intro efterfølgende.
c. Hvem ejer anlægget der står i introrummet? Det er blevet betalt af intro, men om det
er gået gennem foreningen eller studienævnet ved ingen.
i. Umiddelbart bliver der sagt at ejerskabet ligger i foreningen, så studienævnet
ikke claimer det.
d. Sponsorater går ikke super godt, men der er muligheder for det.
i. Bliver arbejdet på en hel casedag i samarbejde med Deloitte.
e. Intro har rykket programmet fra fredag d. 1 til august d. 31., men Grill med de gamle er
stadig fredag.
6. Status fra Alumni
a. Der kommer et paintball-arrangement i september, med spisning på MäT
efterfølgende.
b. Snakkede om DØK Events-gruppen der skulle oprettes på Facebook.
c. Lønstatistikken er blevet lavet færdigt, og bliver sendt ud snart.
7. Status fra IT
a. Emil har skrevet en del med Henrik Thorn.

i. Han vil gerne gennemgå Drupal for folk, så der er flere som kan komme ind i
det.
b. Pt. Er planen nok, at der kommer en dag efter sommerferien, hvor det bliver
gennemgået.
8. Status på økonomi
a. Østergaard er ikke til stede.
9. ITCC Update
a. Skovmand og Østergaard er ikke til stede.
10. Manuduktioner (hvordan gik det?)
a. VØS2
i. Det virker til at være gået fint.
ii. Emil som holdte det, synes også det gik fint.
iii. Han mangler dog lige at sende en faktura, for undervisningen.
11. Kommende event
a. ECO-tronic
i. Det bliver i efteråret.
ii. Der skal gives besked til folk, som gerne vil være bartendere, at de skal med til
brandkurset
1. Det ligger den tirsdag 8/8
b. Tour de DØK (ny dato?)
i. Rune nåede kun at oprette gruppen, men nåede ikke til at lave eventet.
ii. Rune, Skovmand og Anso skal tage sig sammen.
c. Den reelle sommerfest (Oscar og Kevin)
i. 15. juli kl. 12 starter minigolf
ii. Den skal promoveres.
iii. Minigolf og filur på amager strand.
1. Godt vejr: ca. 20 deltagende.
2. Dårligt vejr: ca. 10 deltagende.
iv. Book et bord på Farfars.

v. Oscar og Kevin handler ind, men alle mødes på Ditlab og hjælper med at få
tingene derud.
vi. Der bliver oprettet event i dag.
12. MULKT Fastsættelse og status til næstemøde
a. Kevin får to mulkt.
b. Østergaard får fire mulkt.
i. Tre for ikke at komme og én for væddemålet.
c. Mathias får en mulkt.
d. Oscar får en mulkt.
e. Sulle får en mulkt.
f. Status for Mulkt inkl. i dag:
i. Skovmand – 3
ii. Anso – 2
iii. Østergaard – 5
iv. Helena – 1
v. Oscar – 2
vi. Kevin – 2
vii. Mathias – 1
viii. Sulle – 1
13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
a. Lørdag den 15/7 kl. 10 på DIT-lab
14. Eventuelt
a. Dimission
i. Der blev givet 2.000 sidste år.
ii. Vi tager 2.000 igen i år – I andre må møde op, hvis i er uenige.
b. Bestyrelsens sommerfest
i. Oscar kan ikke komme til festen, da han skal på Samsø Festival.

