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1) Valg af referent
Mikkel '99

2) Mødedeltagere
Til stede:
Sarah M. Svendsen ’01 (kasserer), Nicholas Jancey ’00, Kasper Ringkjøbing ’01, Henrik Saabye
’02 , Kjeld Gandrup ’99 (suppleant), Mikkel Kinnerup '99
Ikke til stede:
Helle Helweg '97

3) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste m

4) Forretningsorden
Nicholas har ikke kunne finde den eksisterende forretningsorden at tage udgangspunkt i. Mikkel
sender denne til Nicholas som udsender et udkast til en ny forretningsorden inden næste møde
som alle gennemlæser.

5) Meddelelser til/fra kassereren
Udlæg nævnt i sidste referat er udbetalt.
DØK-gløgg arrangementet har tilsyneladende været billigere end budgetteret. Vi afventer
regnskab så pengene kan overføres.
Vi har fået kr. 10.000 fra intro 2002.
Der er stadig udeståender fra intro 2000 og 2001.
Saldo DØK-foreningen: 12.301,78 kr.

Saldo Dimittendforeningen: 7.493,40 kr.

6) Indkomne ansøgninger
Ingen indkomne ansøgninger.

7) Samarbejde med Dimittendforeningen
Mikkel sender en email til dimittendforeningen og spørger om 1-2 personer kan deltage til næste
DF møde.

8) Aktiviteter / Plan for året
Faglige
Udvikling af Hitman 2 – Kjeld har ikke fået kontakt til IO Interactive. Han forsøger fortsat.
IT kriminalitet – Mikkel kontakter den organisation der uddeler Big Brother Awards. Simon har
stadig kontakt til politiet, men vi nøjes med at holde denne kontakt åben.
E-learning – Mikkel kontakter Martin Halse fra Lundbeck med henblik på at få ham ud og
fortælle om implementeringen af e-learning hos Lundbeck.
24-hour programming – Nicholas har kontaktet nogle folk fra metroen. Nicholas vender tilbage.
Open source – Henrik kontakter Hanstholm kommune for at høre om IT chefen vil komme til
København og fortælle om de praktiske erfaringer kommunen har fået ved overgangen til open
source. Hvis ikke vi får positiv respons vil Mikkel kontakte Hørsholm kommune som netop har
taget beslutning om at bruge open source.

10) Hjemmeside
Vi glæder os til Helle kommer tilbage, så hun kan opdatere hjemmesiden…

11) DØK-online
Kasper finder ud af hvem på DØK der har gang i nye versioner af DØK-online. Herefter
tilmelder han disse til i3@doek.dk og undersender en email med henblik på at få koordineret
indsatsen.

12) Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 3. februar 2003 kl. 18.00 hos Mikkel. Adressen er:
bramslykkevej 41, 1.tv., 2500 Valby.

13) Eventuelt
Vi havde en længere snak om den manglende gennemsigtighed i intro's pengeforhold. Vi har
besluttet at holde et møde med de nye administratorer når disse er valgt. Her vil vi tilbyde at låne
penge til intro ved intro's start mod at intro fremover overfører alle økonomiske midler til DØK
foreningen ved intro's afslutning.
For at konkretisere logo konkurrencen har vi valgt at kontakte Dell med henblik på at få dem til
at sponsorere en præmie. Nicholas kontakter Michael Jacobsen på tlf. 3287 5024.

Vi debatterede problemerne med at udsende mails på årgangslisterne. På næste møde diskuterer
vi problemet med henblik på at sende et brev til HHK's ledelse.

