
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 6. maj 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 
Helle '97. 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 

Nicholas Jancey ’00, Helle Helweg ’97, Kasper Ringkjøbing ’01, Sarah M. Svendsen ’01 
 
Ikke til stede: 

Kjeld Gandrup '99, Henrik Saabye ’02, Mikkel Kinnerup '99 
 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Sarah laver et par ændringer.  

4) Forretningsorden 
Mikkel havde vist omformuleret et par ting (korrekt, Mikkel?).  
 

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 sig selv for aftenens bestyrelsesmøde.  

 Nicholas følger op på DØK-Gløgg-regnskabet, som vi endnu ikke har modtaget (Jakob 
'97) 

 DØK-United har fået kr. 500,- til deres fodboldturnering. 



 
Saldo DØK-foreningen: 11.698,92 kr.  
Saldo Dimittendforeningen: 18.381,25 kr.  
 

6) Indkomne ansøgninger 
Ingen indkomne ansøgninger. 
 

7) Samarbejde med Dimittendforeningen 
Oplægget omkring Gallafesten er sendt til Dimittendforeningen, som endnu ikke har vendt 
tilbage.  
 
Helle kender stadig en pianist, som hun vil kontakte for at få en pris. Mikkel vil stadig kontakte 
nogle konservatoriestuderende for ligeledes at få en pris. Nicholas kender stadig en 
saxofonspiller som han vil prøve at få en pris på. Helle vil desuden stadig 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 

Vores næste seminar bliver afholdt onsdag den 21. maj og handler om: Hvordan kan man lave 
interaktivitet med Flash MX? Fokus på, hvordan man kan  
 
Kasper har fået fat i følgende: Alle får demo-CD'er, nogle får t-shirts og én får en mp3-spiller. Vi 
laver lotteri hvor præmierne udloddes. Helle skaffer en garderobe-nummer-blok (!). Kasper 
sender tekst til indbydelse – Helle udsender mail til alle. 
 
Seminaret omkring IT-kriminalitet  var en stor succes. Helle lægger slides fra seminaret op på 
vores hjemmeside. 
 
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. Det 
efterfølgende seminar efter sommer skal være med Carsten Graff.  
 
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 har snakket med Steenstrup og 
han kendte måske nogle. VI har forsøgt 
at få at vide, om personerne må være 
fra CBS men ikke-DØK-relaterede. 



Har intet svar fået – vi rykker. 

Datalogi 2. år Kasper Berantzino '96 vil gerne holde 
manduktionerne. Dato bliver 24/5 + 
25/5 eller 31/5 + 1/6. 

Økonomi 2. år Nicholas Rasmus Jarlov lader til at være et godt 
bud. Nicholas kontakter ham.  

Jura 3. år Mikkel Mikkel har fået pensumlister – hvad er 
status? 

 
Så skal der rykkes på manuduktionerne, folkens – ellers når vi det ikke!  
 

9) Hjemmeside 
Kasper HAR set vores hjemmeside – og har godkendt den!  
Forretningsordenen opdateres når den er klar.  
Helle har spurgt Dimmitendforeningen om de er interesserede i at få en hjemmeside svarende til 
vores – det lød umiddelbart som om, at de var interesserede, men ville drøfte det på deres næste 
møde. 
 

10) DØK-online 
Kasper er nu blevet gjort til admin på i3@doek.dk. Det nye DØK-online er lige om hjørnet – har 
vi hørt!   
 

11) Næste møde 
Næste møde afholdes mandag den 23. juni hos Kjeld. Adressen er: [Kjeld melder du tilbage].  
 

12) Eventuelt 
Logokonkurrence:  
Henrik har lavet et oplæg, som Nicholas og Henrik retter og tager kontakt til Dell ang. Eventuelt 
sponsorat. 
 

mailto:i3@doek.dk
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