
Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 24. januar 2004 

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

7 a) Seminarer 
7 b) Opfølgning 
7 c) Logokonkurrence 
7 d) Gallafest 
7 e) 20 års jubilæum 

8) DF’s struktur 
9) Hjemmeside 
10) DØK-online 
11) Næste møde 
12) Eventuelt 
 

1) Valg af referent 
Kasper ’01 valgt som referant igen (Dette er altså også sidste gang!!!!!!). 

2) Mødedeltagere 

Til stede: 
Sebastian ’99, Heidi ’03, Kasper ’01, Jesper ’02,  Jonas ’01 
 
Afbud fra: 
Sarah ’01 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra sidste møde (24/02-04) er godkendt. 

4) Meddelelser til/fra kassereren 
Udbetalinger for 1.820,- kr. 
Hvad der står på kontoen vides ikke med sikkerhed, da DF’s kasser ikke har adgang til kontoen. 
 
Kasper skal have 250,00 kr. overført for afholdelse af mødeudgifter. 
Sebastian skal også have 250,00 kr 
 
Intro har foreslået at de overfører nogle penge til DF, disse penge vil være øremærket til brug på 
vejlederne. Grunden til overførslen er at Intros konto bliver lukket og overført, som en CBS 
konto og derfor vil Intro gerne have dette overskud stående udenfor CBS regi. 
 
Vi skulle videre have fået nogle penge fra Intro2003. Dette må gerne lige be-/ afkræftes af 
kassereren. 



5) Indkomne ansøgninger 
FTBAKPD har ansøgt om penge til afholdelse af manuduktion. Jesper sender mail og spørger 
om bilag. 
 
DØK United har søgt om 30 kr. pr. mand. Dette vil DF gerne støtte. Måske skulle vi få DØK 
United til at udmelde deres resultater, måske også nogle billederne fra kampene og fra 3. halvleg.  

6) Samarbejde med Dimittendforeningen 
Jesper har fået en mail om at han vil modtage nogle bilag, men har ikke fået nogle endnu... 
Dim. arbejder også på deres egen hjemmeside under doek.dk. 

7) Aktiviteter / Plan for året 

Seminarer. 
1. Seminar: IT-direktøren fra økonomistyrelsen, som nu er ansat hos Microsoft. Evt. I IT-

ledelse 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. Heidi prøver at tage fat i dem. (Hun skriver alligevel 
organisationsopgave). Evt. noget omkring studieteknik eller rapid-reading  

 
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. Sebastian prøver at tage fat i YC omkring studieteknik. 

 
6. Jonas har en kontakt som sidder i en bestyrelse, som kan holde et seminar om strategi og 

ledelse. 
 

7. Sebastian tager fat i mediamobsters, dem der har lavet gangland. 
 
Opfølgning på seminare 
Kasper kæmper stadig med Apple. Det var åbenbart ikke så let som først udmeldt, men det skal 
nok blive til noget, bare ikke lige med det samme. 
 
Mikkels stedfar er i gang... Seminaret kan højest sandsynligt holdes i april. Mikkel prøver at få 
noget ud af ham inden for  kort tid!!!. 
 
Jespers nye IT-direktør er federe end den gamle og Jesper vil forsøge at få ham ind og holde 
noget i slutningen af september. 
 
Heidi har ikke rigtigt fået kontakt til Prosa, men vil forsøge at få dem til at holde noget... 
 



Jonas prøver at tage fat i sin kontakt... 
 
Sebastian har taget fat i YC, men de er ikke interesseret i at holde noget gratis... Men han vil 
hellere tage fat i firmaet mediamobsters som lige har lavet gangland. 
 
Logo-konkurrence 
Vi vil se på muligheden for at udlove et cruise til Oslo for 4 personer til førstepladsen. Videre vil 
Jonas på intros sponsor møde undersøge om der er nogle der vil sponsorere logo-konkurrencen. 
 
Jonas tager kontakt til DFDS og finder ud af hvad der kan lade sig gøre for 500,00 kr. 
 
Når præmien er bestilt sender kasper en mail om konkurrencen ud til de studerende. 
 
Gallafest 
Vi vil gerne holde festen i Odd Fellow logen. 
 
Heidi er ansvarlig for planlægningen af festen. 
Der skal findes flg. 

1. Odd fellow skal bookes 
2. En menu (3 retter) 
3. En pris på vin. 
4. En pris på øl, sprut, m.m. 

(Jesper finder lige bilagene fra sidste år og sender en mail til Heidi...) 
 
Vi skal have disko og noget underholdning. 
Mikkel kender nogle disko-gutter... (Kasper sender lige nogle billeder til Mikkel med lokalerne.) 
 
Jesper prøver at kontakte dansk showbooking, ang. Underholdning (helst et band!) 
Heidi prøver at finde ud af hvad 60’er bandet koster for en timer og for flere timer... 
 
Gallafesten skal helst ligge i anden uge af november 
 
20 års jubilæum 
Da DØK har 20 års jubilæum har vi snakket om at lave nogle fodboldtrøjer med DF’s logo på og 
med årgangsnummer på ryggen... 
 
DF vælger Premier som trøjen. Trøjen skal have DF’s nye logo på, samt årgangsnummer og 
navn på ryggen. 
 
Der skal tages billeder af trøjen (med tryk) og disse skal ligges op på www.doek.dk, som folk 
kan se. Bestilling skal også klares over www.doek.dk. 

8) Struktur 
Vi vil prøve at lave DF om til en paraplyorganisation med alle udvalgene under sig, således at 
kommunikationen kan blive bedre mellem udvalgene. 
 
Det vil betyde at DF kommer til at organisere alle udvalgene overordnet og forsøge at 
samarbejde om planlægningen. 

http://www.doek.dk/


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 
Distributionslisterne virker ikke. Der er også problemer med nogle af kontoerne. 
Der er på nuværende tidspunkt omkring 900+ aktive doek.dk adresser. Det forventes, at samtlige 
adresser er gjort aktive senest ved udgangen af april. 
 
Sebastian har påtaget sig rollen som mailadministrator. Der er endvidere blevet 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 der vil blive arbejdet videre på den fra nu af. 
 
Alle problemer må gerne henvendes til Sebastian på mail pewi99ac@student.cbs.dk 
 

11) Næste møde 
Næste møde afholdes d. 21. april 2004 hos Mikkel på Folkvarsvej 1 2th. 2000 Frederiksberg (Det 
er oven på Blockbuster) kl. 1800 

12) Eventuelt 

mailto:pewi99ac@student.cbs.dk
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