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1) Valg af referent 
Helle Helweg ’97 meldte sig selv 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 

Hellw Helweg ’97, Nicholas Jancey ’00, , Henrik Saabye ’02 , Kjeld Gandrup ’99 (suppleant), 
Mikkel Kinnerup '99 
 
Ikke til stede: 

Kasper Ringkjøbing ’01, Sarah M. Svendsen ’01 (kasserer) 
 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt – under forudsætning af at Mikkel retter diverse slåfejl. 
 

4) Forretningsorden 
Mikkel har sendt den gamle forretningsorden til Nicholas, som er i gang med at tilrette den. 
Udkast udsendes til gennemlæsning inden næste møde.  
 

5) Meddelelser til/fra kassereren 
Kasseren (Sarah) bedes afklare hvor de kr. 10.000,- som er overført til vores konto kommer 
fra…? (er de fra Intro, HHK, Dimittendforeningen, andre?). Vi troede de var fra Intro2001, men 
ifølge Nicholas har Jakob Tørring ’00 vist nok ikke overført nogle penge til os.  
 



Sarah skal overføre kr. 250,- til Mikkel for aftenens bestyrelsesmøde. 
 
DØK-gløgg arrangørerne er stadig i gang med regnskabet, Vi afventer regnskab så pengene kan 
overføres. 
 
Saldo DØK-foreningen: xxx kr.  
Saldo Dimittendforeningen: xxx kr.  
 

6) Indkomne ansøgninger 
Ingen indkomne ansøgninger – desværre. 
 

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

8) Aktiviteter / Plan for året 

Faglige 

Datoer for kommende seminarer: 
Februar: tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 8 eller 9, 18.-20. eller 25.-27. februar (f.eks. 
Hitman 2 eller Lundbeck/E-learning) 
Marts: tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 12 eller 9, 18.-20. eller 25.-27. marts (f.eks. IT 
kriminalitet, Hitman 2, 24-hour prog.) 
April: tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 16 eller 17, 15.-17. eller 22.-24. april (de som ikke er 
blevet til noget andre dage) 
 
Udvikling af Hitman 2 – Helle skriver til sin kontakt hos IO og giver Kjeld besked om det videre 
forløb. Kjeld og Helle har ansvaret for dette seminar.  
 
IT kriminalitet – Mikkel har fundet kontaktoplysninger til den organisation der uddeler Big 
Brother Awards. Simon har stadig kontakt til politiet, men vi nøjes med at holde denne kontakt 
åben. Mikkel og Henrik har ansvaret for dette seminar.  
 
E-learning – Kjeld kontakter Martin Halse fra Lundbeck med henblik på at få ham ud og fortælle 
om implementeringen af e-learning hos Lundbeck. Kjeld og Kasper har ansvaret for dette 

seminar.  
 
24-hour programming – Nicholas har kontaktet nogle folk fra metroen og han venter på, at de 
vender tilbage. Nicholas rykker dem for at komme videre. Nicholas og Sarah har ansvaret for 

dette seminar.  
 
Bjørn Lomborg – seminar hvor Bjørn Lomborg fortæller om videnskabelige metoder og 
teknikker. Kunne også være en slags ”forsvarstale” fra Lomborg. Nicholas har ansvaret for 

dette seminar.  
 
Open source – vi har ikke kunne finde nogle interessante personer til at komme og fortælle. 
Seminaret udsat indtil videre.  
 



9) Hjemmeside 
Helle er hjemme og vil opdatere hjemmesiden. Billeder fra Gallafest efterlyses…? Anyone? 
(dem Vedelsby har lagt på Groupcare er stort set kun druk-billeder af ham selv og Hans 
Jakob…!) 
 

10) DØK-online 
Overført fra sidste referat: 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 e-mail med henblik 
på at få koordineret indsatsen.  
 

11) Næste møde 
Næste møde afholdes mandag den 10. marts 2003 kl. 18.00 hos Henrik. Adressen er: Tranevej 5, 
1. th., 2400 N – lige ved Frederikssundsvej.  
 

12) Eventuelt 
Vi diskuterede lidt de samme ting som sidst: 
 
Forslag til det nye Intro og administratorerne: Ved hver intro-start tilbyder DF at låne Intro nogle 
penge til at dække udgifter inden der kan fås penge til diverse udgifter. Disse bliver udlånt under 
forudsætning af tilbagebetaling ved Intros afslutning samt at et evt. overskud fra Intro gives til 
DF.  
 
Vedrørende sponsoraftaler vil vi foreslå Intro at vi samarbejder omkring nogle få større aftaler, 
som evt. kan løbe over flere år. Disse vil skulle skrives under af DF og indgå i foreningens 
regnskab, og herefter overdrager DF aftalte del af sponsoratet til Intro.  
 
Logo-konkurrence: 
Præmier: Helle ringer til Magasin og hører om muligheden for at sponsorere gavekort, Mikkel 
kontakter ComputerWorld for at høre om sponsorat af årsabonnementer, Nicholas kontakter 
Michael Jacobsen hos Dell på tlf. 32 87 50 24.  
 
Anvendelse af årgangslisterne: Vi venter og ser, om det reelt bliver et problem.  
 

To do 

Person Opgave 

Mikkel - Ansvarlig for seminar om IT-kriminalitet sammen med Henrik 
- Inviterer Dimittendforeningen til næste DF-møde 
- Kontakt til CW ang. Sponsorat til logo-konkurrence 

Helle - Ansvarlig for seminar om Hitman 2 sammen med Kjeld 
- Opdaterer hjemmesiden 
- Kontakter Magasin ang. Sponsorat til logo-konkurrence 

Kjeld - Ansvarlig for seminar om Hitman 2 sammen med Helle 
- Ansvarlig for E-learning seminaret sammen med Kasper 

Henrik - Ansvarlig for seminar om IT-kriminalitet sammen med Mikkel 

Sarah - Ansvarlig for seminar om 24-hour programming sammen med 
Nicholas 

mailto:i3@doek.dk


- Bedes sende de aktuelle saldi på foreningens konti 

Nicholas - Udarbejder forretningsorden og udsender denne til 
gennemlæsning inden næste møde 

- Kontakter Dell ang. Sponsorat . 

Kasper - Ansvarlig for E-learning seminaret sammen med Kjeld 
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