
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 10. marts 2003 
 

Dagsorden 
1) Valg af referent 
2) Mødedeltagere 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
4) Forretningsorden 
5) Meddelelser til/fra kassereren 
6) Indkomne ansøgninger 
7) Samarbejde med Dimittendforeningen 
8) Aktiviteter / Plan for året 

8 a) Sociale 
8 b) Faglige 
8 c) Gallafest 

9) Hjemmeside 
10) DØK-online 
11) Næste møde 
12) Eventuelt 
 

1) Valg af referent 
Sarah '01 blev valgt. 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 

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

Kjeld Gandrup '99 
 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt  
 

4) Forretningsorden 
Nicholas retter forretningsordenen udfra de kommentarer, der er kommet, og sender den ud på 
mail. Helle uploader den herefter på hjemmesiden hvis ikke der kommer yderligere 
kommentarer.  
 

5) Meddelelser til/fra kassereren 

 De kr. 10.000,-, der er overført til vores konto, går vi ud fra stammer fra Intro 2002. 
Sarah sender det kontonummer, som pengene er overført fra til Helle, som så tjekker for 
en sikkerheds skyld hvor pengene stammer fra.  



 Sarah overfører kr. 250,- til Helle for aftenens bestyrelsesmøde.  
 Nicholas følger op på DØK-Gløgg-regnskabet, som vi endnu ikke har modtaget (Jakob 

'97) 
 FTBAKPD har fået kr. 386,65 til afholdelse af manuduktion (se pkt. indkomne 

ansøgninger) 
 
Saldo DØK-foreningen: 13.055,02 kr.  
Saldo Dimittendforeningen: 18.381,25 kr.  
 

6) Indkomne ansøgninger 
Festudvalget har ansøgt om underskudsgaranti i forbindelse med Fastelavnsfest. 
Underskudsgarantien er blevet givet, men arrangementet har så vidt vi ved givet et lille overskud, 
så det skaber ingen udgifter.   
 
DØK United har ansøgt om kr. 500,- til tilskud til årets sæson. Vi vil gerne støtte med dette 
beløb; Sarah er ansvarlig for at give besked til Martin '00.  
 
FTBAKPD har ansøgt om kr. 386,65 til dækning af udgifter i forbindelse med afholdt 
manuduktion for pigerne på 1. år og har fået tilskuddet.   
 

7) Samarbejde med Dimittendforeningen 
Vi har fået et tilbud fra Odd Fellow om afholdelse af Gallafesten, som vi synes ser rimeligt ud. 
Helle og Mikkel sender tilbuddet rundt til dimmitendforeningen sammen med et oplæg til 
fordeling af udgifter / indtægter i forbindelse med festen.  
 
Vi er blevet tilbudt at leje et koncertflygel hos Odd Fellow for 2500,-. Helle kender en pianist, 
som hun vil kontakte for at få en pris. Mikkel vil kontakte nogle konservatoriestuderende for 
ligeledes at få en pris. Nicholas kender en saxofonspiller som han vil prøve at få en pris på. Helle 
vil desuden få en pris på Barber-shop-sangere, som tidligere har været en succes.  
 
I forbindelse med fastsættelsen af menu'en til festen skal Helle ringe til Odd Fellow for at få en 
uddybende forklaring på hvad "kæber" er. 
 

8) Aktiviteter / Plan for året 

Faglige 

Der afholdes seminar omkring IT-kriminalitet d. 24. marts – invitationen er sendt ud.  
 
E-learning / Lundbeck droppes da vi ikke kan få kontakt til virksomheden.  
 
Vi vil forsøge at afholde et seminar omkring flash inden sommerferien – ultimo maj. Kasper 
kender nogle, som måske kunne holde seminaret, og tjekker op på det hurtigst muligt.  
 
Det første seminar i efteråret skal være omkring præsentationsteknik. Mads Lykke Rasmussen 
fra RUC, som tidligere har holdt oplæg om emnet, kunne være en potentiel gæst.  
 
Nicholas undersøger muligheden for at afholde et seminar omkring IT i ministerierne.  



 

Manuduktioner 

Nedenfor følger en oversigt over de manuduktioner, som vi har valgt at afholde i år: 
Fag Ansvarlig Manuduktør 

Datalogi 1. år Helle + Henrik John '97 
Samfundsfag 1. år Henrik Henrik spørger Steenstrup om han 

måske kender nogle kompetente 
personer. 

Datalogi 2. år Kasper Berantzino '96 
Økonomi 2. år Nicholas Nicholas spørger Tamas om han kender 

nogen.  
Jura 3. år Mikkel - 
 
Henrik, Sarah og Nicholas er desuden ansvarlige for INDEN PÅSKE at sende komplet 
pensumoversigt for de enkelte årgange ud på mailinglisten så hurtigt som muligt så de respektive 
manuduktører kan se dem.  
 

9) Hjemmeside 
Helle har atter opdateret hjemmesiden, som fremover skal holdes opdateret med vores 
mødedatoer.  
Kasper skal se vores hjemmeside!!! (FY!) 
Forretningsordenen opdateres når den er klar.  
Helle spørger Dimmitendforeningen om de er interesserede i at få en hjemmeside svarende til 
vores.  
 

10) DØK-online 
Kasper er endnu ikke blevet gjort til admin på i3@doek.dk. Helle sørger for dette.  
 

11) Næste møde 
Næste møde afholdes tirsdag d. 6. maj hos Nicholas og Sarah. Adressen er: Holger Danskes Vej 
42 lejl. 3, 2000 Frederiksberg.  
 

12) Eventuelt 
Logokonkurrence:  
Nicholas og Henrik laver et oplæg og kontakter Dell i.f.m. et eventuelt sponsorat.  
 
Intro:  
Intro er opmærksomme på at vi gerne vil køre et sponsorsamarbejde, hvis det bliver aktuelt.  
 
Mikkel træder ud af bestyrelsen pr. 1/7, da han flytter til Californien. Kjeld indtræder på 
Mikkel's post og vi ser alle sammen frem til, at Kjeld vil varetage denne ærefulde post med 
værdighed og leve op til vores håbefulde forventninger.  
 
Dato for grill-aften er fastlagt til d. 12/9.  
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