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1) Valg af referent
Mikkel ’99 blev valgt.

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

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

4) Forretningsorden
Punktet blev ikke diskuteret.

5) Meddelelser til/fra kassereren
Punkter fra sidste møde som ikke blev rørt på dette møde:
 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 bedes overføre kr. 250,- til Henrik for aftenens bestyrelsesmøde.
Helle bedes følge op på de 12000 fra intro 2000 hos studienævnet eller studiesekretariatet.
DØK-gløgg arrangørerne er stadig i gang med regnskabet, Vi afventer FORTSAT regnskab så
pengene kan overføres.
Saldo DØK-foreningen: 11.665,13 kr.
Saldo Dimittendforeningen: 5.780,42 kr.

6) Indkomne ansøgninger
Ingen indkomne ansøgninger – desværre.

7) Samarbejde med Dimittendforeningen
Vi vil forsøge at få Odd Fellow palæet endnu engang. Datoerne er enten lørdag den 8. november
eller lørdag den 15. november. Vi vil satse på den 15. november. Helle arrangerer møde med
Odd fellow palæet. Vi forventer at have en dato klar i slutningen af april.
Det blev besluttet at vi forsat vil differentiere prisen man betaler for at deltage i gallafesten. Som
studerende vil man kunne komme med til den billige pris uanset om man er medlem at
dimittendforeningen eller ej. Medlemmer er dimittendforeningen vil blive opkrævet kontingent
hvis dette ikke er betalt. Der vil blive udsendt to separate indbydelser. Studerende som også er
medlem er dimittendforeningen kan derfor selv vælge om de vil betale den billige eller den dyre
pris.
Vi skal huske at aftale priser for ALLE barpriser, så ikke en flakse cognac pludselig koster 1000
kroner.
Vi vil forsøge at få et separat rum til generalforsamlingen, da vi vil sikre os at ALLE kan høre.
Igen i år vil vi ikke købe engangskameraer, så udgiften er for stor. Dimittendforeningen vil prøve
at finde nogle dimittender der kan tager nogle digitalkameraer.
Vinderen af ”logo konkurrencen” kan eventuelt blive kåret på generalforsamlingen. Det vil
måske for lidt flere til at komme.
På næste møde vil vi diskutere om vi vil lægge op til en vedtægtsændring på generalforsamling.

8) Aktiviteter / Plan for året
Faglige
Datoer for kommende seminarer:
Marts: tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 9 eller 10, 18.-20. eller 25.-27. marts (Lundbeck)
April: tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 15 eller onsdag eller torsdag i uge 17, 8.-10. eller 23.24. april (it-kriminalitet)
Udvikling af Hitman 2 – Helles kontakt har ikke givet noget resultat. Nicholas giver det lige en
sidste chance. Kjeld og Helle har ansvaret for dette seminar.
IT kriminalitet: ”Hvad er truslen” – Henrik har fået positiv respons fra Viggo Janum fra Protego.
Henrik vil nu kontakte Viggo for at aftale en dato om en måneds tid. Mikkel og Henrik har
ansvaret for dette seminar.

E-learning – Vi har ikke fået gjort noget videre ved dette seminar. Kasper har tilbudt at få
kontaktet Lundbeck inden onsdag i denne uge. Kjeld og Kasper har ansvaret for dette
seminar.
Bjørn Lomborg – Dette punkt fik vi ikke diskuteret på mødet og derfor må vi afvente svar fra
Nicholas på næste møde. Seminar hvor Bjørn Lomborg fortæller om videnskabelige metoder og
teknikker. Kunne også være en slags ”forsvarstale” fra Lomborg. Nicholas har ansvaret for
dette seminar.

9) Hjemmeside
Hjemmesiden er opdateret. Dog mangler vi stadig forretningsordenen. Den fik vi ikke tid til at
diskutere på dagens møde. Vi udskyder til næste møde. Vi mangler også stadig gode billeder fra
sidste gallafest. Nogle i dimittendforeningen havde måske nogle billeder?

10) DØK-online
Vi fik kort diskuteret hvad Kasper skal gøre med i3@doek.dk projektet (3. generation af DØK
online, hvor det er tanken at lave en ny hjemmeside som benytter den gamle servers funktioner –
bl.a. mail). Vi blev enige om at Kasper skal gøres til administrator på gruppen i stedet for Helle
og Hans Jakob. Herefter vil Kasper informere hele studiet om projektet og den server som er
blevet stillet til rådighed samt at opfordre til at folk melde sig til gruppen.

11) Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 8. april 2003 kl. 18.00 hos Helle. Adressen er: Vølundsgade 18,
4.tv., 2200 København N.

12) Eventuelt
Vi diskuterede lidt de samme ting som sidst:
Intro:
Emnet blev ikke taget op på mødet og udskydes derfor til næste møde.
Logo-konkurrence:
Magasin var ikke interesseret. Mikkel har ikke kontaktet Computerworld, men mener den er så
sikker at det kan vente til projektet kommer lidt nærmere. Nicholas bør stadig kontakt Michael
Jacobsen hos Dell på tlf. 32 87 50 24. Nicholas foreslog at konkurrencen udskydes til efteråret,
så vi på den måde kan overrække præmier på næste generalforsamling.
Anvendelse af årgangslisterne:
Punktet blev vendt kort, men holdningen er stadig at vi ikke gør noget før der opstår problemer.
Todo listen:
Mikkel besluttede egenhændigt IKKE at opdatere todo listen, for at tvinge folk til at læse HELE
referatet

