Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 14. januar 2004
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
9) Hjemmeside
10) DØK-online
11) Næste møde
12) Eventuelt

1) Valg af referent
Sebastian ’99 valg som referant.

2) Mødedeltagere
Til stede:
Sarah ’01, Sebastian ’99, Mikkel ’03. Heidi ’03, Kasper ’01
Afbud fra:
Troels ’03, Jesper ’02

3) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra decembermødet er stadig ikke modtaget fra Helle. Sebastian
Referatet fra sidste møde (10/12-03) er godkendt.

4) Forretningsorden
Formanden havde udarbejdet et udkast til den nye forretningsorden, med få rettelser blev den
vedtaget.

5) Meddelelser til/fra kassereren
Kasseren er ikke til stede, foreningen har dog tilsyneladende fortsat et udestående med
henholdsvis Iben Pedersen og Intro, der følges op på begge udestående. Derudover undersøges
det om der er andre udeståender og i så fald udbedres de hurtigst muligt.
Kasper skal have 250,00 kr. overført for afholdelse af mødeudgifter.

6) Indkomne ansøgninger
Der er ikke kommet nogen ansøgninger.

7) Samarbejde med Dimittendforeningen
Intet at bemærke.

8) Aktiviteter / Plan for året
1. Seminar: IT-direktøren fra økonomistyrelsen, som nu er ansat hos Microsoft. Evt. I ITledelse og ledelse af større projekter. (Jesper var fraværende ved mødet, hvorfor status
gives på næste møde.)
2. Seminar: Fagforeningen Prosa afholder gratis arrangementer. De kan kontaktes gennem
deres webside. Emnerne kan være stort set hvad som helst, men ofte kræves
forhåndstilmelding.
3. Seminar: Mikkels stedfar er MMD’er og er ansat som HR-chef hos Nykredit og kan
måske holde seminar om HR og ledelse. Mikkels stedfar vil meget gerne komme og
holde foredrag og er endvidere villig til selv at komme med udspil til mulige emner.
4. Seminar: Hvad fa’en er en Mac. Apple kunne holde et seminar om apple, OS X og
udvikling på en Mac. Apple er ekstremt glade for henvendelsen, de kommer med alt lige
fra foredragsholdere (sikkert (også) en ekstern udvikler) til salgspersonale. De vil fortælle
hvordan Mac kan bruges i forhold til DØK’eres situation.
5. 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)
Jesper var fraværende ved mødet, hvorfor status gives på næste møde.
6. 2. år afleverer godkendelsesopgave i datalogi fredag uge 7. Kasper, Sarah, Sebastian
(Jesper?) finder på en event, der har til formål at promovere foreningen og gøre det at
aflevere opgave på DØK til noget specielt.

9) Hjemmeside
Vi skal på et eller andet tidspunkt have lavet en ny hjemmeside under det nye DØK Online.
Derudover skal diverse referencer på cbs web korrigeres.

10) DØK-online
Doek.dk er oppe at køre igen. PT. Er det mailserveren der arbejdes med da den gamle mailserver
stod af meget brat. Der er på nuværende tidspunkt omkring 400 aktive doek.dk adresser. Det
forventes, at samtlige adresser er gjort aktive senest ved udgangen af januar. Sebastian har
påtaget sig rollen som mailadministrator. Der er endvidere ved at blive sat filtre på for at
minimere spam.
DØK Online webstedet er næsten færdigt, men arbejdet er blevet udskudt på grund af
problemerne med mailserveren og eksamener.

11) Næste møde
18. februar klokken 18:00 hos Sarah Holger danskes vej 42, st. lejl. 3, 2000 F. 38 87 10 90.

12) Eventuelt
Heidi har fået visitkort til bandet hvis de skal bruges til Gallafesten og Mikkel har kontakt til et
mobildiskotek.
Sarah finder ud af hvilke punkter vedr. Gallafesten, der skal med på dagsordnen til næste møde.

