
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 10. december 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 
Kasper ’01 tog referatet. 
 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 

Sarah ’01, Jesper ’02, Sebastian ’99, Mikkel ’03. Heidi ’03, Kasper ’01 
 
Ikke til stede: 

Troels ’03 
 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er ikke godkendt, da Helle Helweg ikke har sendt det ud endnu pga. Problemer med 
doek serveren. 
 

4) Forretningsorden 
Vi vil godt holde 3-4 seminarer på forårssemesteret og 3-4 seminarer på efterårssemesteret. 
Seminarerne skal holdes med et fast interval. Evt. På en fast dag (første torsdag i måneden) 
Vi skal være MEGET mere synlige. 
Vi skal styrke sammenholdet på studiet. Både internt på årgangene og mellem årgangene. 
Vi vil gerne lave opgave aflevering til en festdag. 
Vi vil gerne gøre 20 års jubillæet til en fest. 
 
Formanden  vil udarbejde en ny forretningsorden. 



5) Meddelelser til/fra kassereren 
saldo DF:  2979,44 kr 
saldo DIM:  10.422,91 kr 
 
Sebastian skal have 250,00 kr fra kasseren 

6) Indkomne ansøgninger 
Iben ’03 har søgt om et tilskud til julefrokosten. Evtl. I form af en ølbillet eller et tilskud til 
lokalet. Det er valgt at give 15 kr pr. Deltager. Der er 45 tilmeldte. 675 kr ialt. 
 
Festudvalget har sendt en mail om støtte til julefrokosten. De søger om 500kr til pynt, 500kr til 
engangsservice og 1000 kr til dørmand. DF har ikke råd til at give dem 2000kr, men vil gerne 
give 1000kr. Dog vil vi gerne se et overordnet budget for hvilke udgifter de regner med. 
Budgettet skal indeholde de overordnede udgifter. 

7) Samarbejde med Dimittendforeningen 
Vi skal huske at skrive vores næste mødedato i den mail vi sender ud med referatet, så også 
dimmitenderne kan se hvornår næste møde afholdes. 

8) Aktiviteter / Plan for året 
1. Seminar: IT-direktøren fra økonomistyrelsen, som nu er ansat hos Microsoft. Evt. I IT-

ledelse og ledelse af større projekter. (Jesper undersøger det til næste møde)  
 

2. Seminar: Fagforeningen Prosa afholder gratis arrangementer. Evt. I IT-sikkerhed. 
Sebastian har undersøgt det og deres niveau er OK. (Sebastian undersøger potentialet til 
næste møde) 

 
3. Seminar: Mikkels far er MMD’er og er ansat som HR-chef hos Nykredit og kan måske 

holde seminar om HR og ledelse. (Mikkel undersøger det til næste møde) 
 

4. Seminar: Hvad fa’en er en Mac. Apple kunne holde et seminar om apple, OS X og 
udvikling på en Mac. (Kasper forsøger at få oprettet et seminar. En gang i starten af 
januar) 

 
5. Seminar om outsourcing. Evt. Med en medarbejder fra en af de store virksomheder i 

Danmark. Evt. PA og ISS, hvor PA er leverandøren og ISS er kunden. (Sebastian. 
Afventende) 

 
6. Seminar: IO Interactive. Spiludvikling og projektstyring. Eller hvordan man 

programmerer op mod et grafikkort. Eller hvordan laver man MMI i forbindelse med 
computerspil. (Jesper undersøger mulighederne til næste møde) 

 
7. 3. år afleverer opgave d. 18-12-2003. i den forbindelse købe jesper lidt brunkager og 

mandariner og stiller udenfor sekretariatet, som en lille julehilsen fra DF. 
 

9) Hjemmeside 
Vi skal på et eller andet tidspunkt have lavet en ny hjemmeside under det nye Døk Online. 



10) DØK-online 
Doek.dk er nede og det synes vi er meget ærgeligt. Lad os håbe at den nye internetgruppe snart 
har noget nyt op at køre. 

11) Næste møde 
Onsdag d. 14. 1 2004 klokken 1800 hos Kasper Ringkjøbing Eskildsgade 62,3 1657 København 
V. 

12) Eventuelt 
Heidi kender et band som spiller musik fra 60’erne til nullerne. 
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