DØK Foreningen
Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11. januar kl. 15:00, KUA
Referent: Jakob Geitner-Andersen
Tilstedeværende:
Lea Dall Zilmer ’00, Christian Kryger ’01, Kasper Ringkjøbing ’01, Jakob Geitner-Andersen ’02,
Sarah Sharon Olivia Isabelle Brockow ’04, Jonas Büttcher ’04.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Melding fra kassereren
3. Arrangementer
a. Arrangement for årgang ’04
b. Manuduktion i økonomi for årgang ’04
c. DØK Glögg
d. Seminar med Christian Kreiner
e. Seminar med Majken Schultz
f. Nye arrangementer
4. Hjemmesiden
5. Samarbejde med de andre foreninger
6. Galla udvalg
7. Eventuelt
1. Godkendt
2. Christian Kryger har endnu ikke fået adgang til DØK foreningens konto, trods adskillige
forsøg på at kontakte tidligere kasserer Jesper Hesselberg.
Alumne Foreningen har bedt om penge.
Gallafesten 2004 er blevet betalt
3.
a. Sarah foreslår at afholde arrangementet i uge 8, for at undgå konflikter med opgaver.
Der foreslås at anvende Mødestedet på KUA til arrangementet
b. Kryger skaffer lokale til afholdelse af manuduktionen på KUA, men undersøger også
mulighederne for lokale på SP, for både auditorium og øvelokale. Kasper melder at
der er til dags dato over 30 tilmeldte. Det meldes at der har været problemer med
mailadressen df@doek.dk. Aflønning af manuduktøren kan foregå som B-indkomst.
Herved undgår DØK Foreningen at aflønne sort. Kryger tager ud til starten af
manuduktionen for at indsamle penge. Sarah overtager pengeindsamlingen, hvis
nogen skulle dukke op efter Kryger er gået.

c. DØK Glögg afholdes torsdag d. 10. februar i fællesrummet på KUA. Der skal
tjekkes op på dags/ugeskemaer for at optimere femmødet. Jakob er ansvarlig for
dette.
d. Der mangler endnu en dato for dette arrangement, men ellers er Christian Kreiner
klar.
e. D. 1. april om eftermiddagen vil være datoen for seminaret med Majken Schultz som
udgangspunkt. Der vil blive diskuteret det nye kulturbegreb under seminaret.
f. Nye arrangementer:
i. ”Spøgelser” – særlige software agenter, der guider brugeren og indsamler
data om brugerens adfærd. Lea vil undersøge nærmere.
ii. Der ønskes flere arrangementer end de der fokuserer på organisation faget.
iii. ”Workshop” med boder der byder på meget blandet både om software og
hardware. Kasper vil undersøge nærmere.
iv. Manuduktioner. Lea undersøger muligheder for DAT. & ORG. 2. år samt
SAMF. 1.år. Kasper undersøger muligheder for dat. 1. år. Kryger undersøger
muligheder for EØ 2. år.
v. ”Mobile tjenester”. Kryger undersøger nærmere.
vi. ”Personas” et nyt specielt koncept, der henvender sig til en meget specifik
målgruppe, i stedet for at ”skyde med spredhagl”. Kasper undersøger
nærmere.
4. Flyttes til sidste punkt på dagsordenen
5. Sarah mener at det er ærgerligt at de enkelte foreninger/grupper ikke har hjemmesider, der
fortæller noget om dem selv. FTBAKPD skal innovere, såfremt de skal modtage tilskud til
sine arrangementer.
a. Idéer til forbedring af foreninger på DØK: Tage fat i de personer som allerede er/kan
være aktive og som kan/vil lave noget for studiet.
b. Sammenslutning med andre studier som HA psyk., BA, SPRØK (Tilsyneladende
studier med flere piger på – red.)
c. Kasper gør opmærksom på at DØK Foreningen ikke bør lege cheerleaders for de
studerende. Det er ikke vores job at gejle folk op, hvis ikke der er nogen der gider at,
gøre noget for det.

6. Gallaudvalget består af følgende: Lea, Jakob og Sarah fra DØK Foreningen. Peter B.
Kreiner, Helle Helweg og Lea (igen) for Alumneforeningen.
7. Næste møde sættes til d. 15. februar kl. 15:00 på gammel KUA overfor sekretariatet
Hjemmesiden bliver præsenteret af Sarah og Jakob. Der er generel enighed om at den er flot og at
der bør arbejdes videre med dette koncept. Jesper Sonne bør kontaktes for at skabe links mellem
DØK Foreningens hjemmeside og doek.dk. Det foreslås at man anvender CBS’ servere til at hoste
DØK Foreningens hjemmeside.

