Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Dato onsdag d. 06/09 kl 18.00 Sted: Dalslandsgade 8M 1.218
Valg af ordstyrer
1. Valg af referent
-

Nicolai Østergaard

2. Valg af ordstyrer:
-

Skovmand

3. Godkendelse af dagsorden
-

Helena vil bare pointere, at der mangler punkter som DØK bowling og Semesterstartsfest.
Skovmand bekræfter

4. Godkendelses af referat fra sidste ordinære møde
-

Godkendt… ish

5. Status fra Intro
-

De er bedre end 16, mange tilmeldte til rustur

-

Oscar: Mail fra Vinni fra CBS Legal, vil gerne have redegørelse for en der slog hoved op i en bil
under natløb – Det vides ikke med sikkerhed hvad klagen går på endnu, men intro vurderer, at de
håndterede det på den rigtige måde.

-

Skovmand havde snakket med Nørrebjerg: Mener, at der var for meget alkohol i introvideo,
Nørrebjerg vil gerne have introvejlederes gode fag med i video.

-

Økonomi: Ikke opgjort, men Oscar mener ikke at den er gået så meget i minus.

6. Status fra Alumni:
-

Skovmand var far – tillykke

-

De blev enige om at lave en alumni billet til semesterstartsfesten. Der er ikke enstemmigt
godkendelse af dette, da man lidt frygter, at de så bare vil være sammen med hinanden.

-

Det vurderes, at det ikke skal være en del af semesterstartsfesten, men at de stadigvæk skal have
lov til at være med. Det er vores fest, men det kunne være en god idé at de kommer og netværker,
så længe det ikke går på bekostning af, at de bare skal komme med til festen.

-

Helena går tilbage til Alumni med vurderingen om, at de gerne må deltage med i byen, men at der
ikke er grund til en dissideret Alumni billet, da det bare vil være at lave en ny fest.

-

Oscar infoer, at de kan lave et arrangement selv inden Semesterstartsfesten, og støde på senere i
byen.

-

DØK PLØK: Lørdag d. 16/9 300 kr. med pløk og mad.

-

Ny hjemmeside: Ny DØK portal. Nedsætte et udvalg 1 fra alumni, intro og bestyrelsen, De har taget
fat i nogle for at høre med hensyn til hvad det vil koste at få udviklet. Der er et estimat på 50.000
kr. Prisen er foreslået til at skulle deles, mellem de forskellige parter, afhængig af hvem der bruger
det mest, og hvem der får mest glæde af det.

-

Vi lader Alumni give udspillet for prisfordelingen.

7. Status fra IT
-

Sakalakalaka er ikke til stede.

8. Status på økonomi
-

Nicolai Ø, vil gerne ud af hovedkasserer jobbet fra næste valg, men fortsætter gerne som supplant,
dette skyldes tid, samt ITCC kommer til at gå videre ind i næste år.

-

Galla: Der er betalt lokale, men der skal højest sandsynligt, lånes penge af Alumni. Østergaard vil
tage fat i Stine.

9. ITCC update
-

Det kommer til at tage noget tid, da der først skal laves en ny bestyrrelse og skaffes diverse papirer
og dokumentationer.

10. Kommende events
a. Tour de DØk:
-

Status: Rune har haft travlt. Det bliver ikke i år, det bliver for koldt, og der kommer en masse events
for de nye. Der foreslås at slå den sammen som sommerfest (2018)
b. DØK bowling:

-

Det udskydes.
c. Semesterstartsfest:

-

Der skal laves et udvalg, og nogle der står for hvem der skal sammen med hvem.

-

Oscar, Anso, Mathias, Sulle står for Semesterstartsfesten + fordeling.

-

Deadline for tilmelding:

-

Dato: d. 6/10

-

Semesterstartsudvalg står for at sætte eventet i værk.

-

Pris: 50 kr.

-

Skovmand: Trækker sig på far kortet, Ingemann og Rigbolt står sammen, med Skovmand som
potentiel 3. person.

-

Lokation: Alt andet end Miami

Eccotronic:
-

Hel introgruppe + Mathias der kan være bartender.

-

Dato: 27/10

-

Oscar booker Ecco bar.

-

Laves budget, købes UV ind, laves visitkort.

-

Resultat sidst: -768 kr.

-

Helena, Rune og potentielt Oscar melder sig, med magt til at uddelegere

-

Anlæg: DJ woody mener at de lyder acceptabelt. Der er tale om, at bruge soundbox.

11. MULKT Fastsættelse og status til næste møde
-

Mulkt: Mulkt til Emil i danske kroner!.

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde.
-

Torsdag d. 12 oktober: Rune

13. Eventuelt
-

Estimering på ny bestyrelse:

-

Skovmand: Overvejer at melde sig igen

-

Oscar: Overv

