
 
Ordinære møde for bestyrelsen for DØK foreningen af 1986 
 
Tirsdag d. 26 april 2005 – kl. 15.00 - 17.00 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (på Groupcare) 
a. Referat af møde d. 15 februar 
b. Referat af møde d. 29 marts 

2. Beretning fra kasseren 
a. Legat fra Samf.litt. 
b. Ansøgning fra DØK bar 
c. Budget til gallafesten 

3. Status 
a. DØK foreningens konstituering (Status ved Kasper) 

4. Afholdte arrangementer 
a.  

5. Kommende arrangementer 
a. Manuduktioner sommer 2005 

i. 1. år: Samf. (Lea) Dat (Kasper) 
ii. 2. år: Dat. og Org. (Lea og Kryger); EØ (Kryger)  

b. Andre arrangementer 
i. Maiken Schultz  (Status v. Geitner) 

ii. Open Source Software (Lea) 
iii. Entrepreneurship (Lea) 
iv. DØK bar 29 april 
v. Fodboldarrangement fra DØK United 

c. Fremtidige arrangementer (Forslag) 
i. Mobiconomy (Lea)  

ii. Arrangement for DØK 1. år (Jonas) 
iii. Workshop (Kasper) 
iv. Personas (Kasper) 
v. Gode arbejdsvaner (Lea) 

vi. DØK’ere med interessante stillinger (Lea og Geitner)  
vii. Mobile tjenester (Kryger) 

viii. ERP (Lea og Geitner) 
ix. Ikke-fagligt socialt arrangement 

6. Hjemmeside (Geitner) 
7. Gallaudvalg (Lea) 

a. Vejledning for valg af årets DØK’er 
8. Huskeliste 

a. EØ manuduktion 1- år E06  
b. Tillæg til vedtægt: Udtrædelse af studie = Udtrædelse af foreningen og bestyrelsen 

9. Eventuelt 
10. Manuduktion – fællesmøde for manuduktører. Husk at indkalde Jeres folk !!! 

11. Næste møde 

 
Referat: 
 

12. Godkendelse af referat fra sidste møde (på Groupcare) 
a. Referat af møde d. 15 februar blev godkendt. 
b. Referat af møde d. 29 marts blev godkendt. 

13. Beretning fra kasseren 
a. Legat fra Samf.litt. er der blevet ansøgt efter, nu må vi se. 
b. Ansøgning fra DØK bar, er ikke blevet behandlet da det kun var et underskud på 50 

kr. dette tages med til næste arrangement. 
c. Budget til gallafesten 

Lea mente det var 6000 sidste år, men det besluttes endeligt når vores økonomiske 
situation er mere sikker. 

14. Status 
a. DØK foreningens konstituering (Status ved Kasper) 

Geitner havde et referat med, som desværre ikke overholdte kravet fra vores 
vedtægter 

15. Afholdte arrangementer 
a. Der var intet afholdt. 

16. Kommende arrangementer 



a. Manuduktioner sommer 2005 
i. 1. år: Samf. (Lea) Dat (Kasper) 

Christian Almskou holder samfundsfag, og Polle overvejes til datalogi første 
år.  

ii. 2. år: Dat. og Org. (Lea og Kryger); EØ (Kryger) 
Lea har nogen mulige til datalogi, og Sonne kommer og holder om ledelse d. 
23 og 30. maj. Kryger prøver at kontakt Emil Marker til økonomistyring   

b. Andre arrangementer 
i. Maiken Schultz  (Status v. Geitner), dette bliver til oktober. 

ii. Open Source Software (Lea), arbejder med det bliver til juni. 
iii. Entrepreneurship (Lea), dette bliver den 23 maj. 
iv. DØK bar 29 april, dette bliver afholdt og det bliver godt  
v. Fodboldarrangement fra DØK United, lea holder kontakten til DØK United 

c. Fremtidige arrangementer  
i. Mobiconomy (Lea), dette bliver afholdt til september med Jann Damgaard.  

ii. Arrangement for DØK 1. år (Jonas), dette droppes da Lea har fået besked af 
Jonas at første årgang ikke ønskede arrangementet 

iii. Workshop (Kasper), Kasper var der ikke 
iv. Personas (Kasper), Kasper var der ikke, men vi prøver at sætte det til 

november 
v. Gode arbejdsvaner (Lea), dette droppes 

vi. DØK’ere med interessante stillinger (Lea og Geitner). Dette sættes i bero.  
vii. Mobile tjenester (Kryger), dette afholdes til efteråret 

viii. ERP (Lea og Geitner), dette droppes 
ix. Ikke-fagligt socialt arrangement, dette droppes. 

17. Hjemmeside (Geitner) 
Geitner har jo gjort det godt  

18. Gallaudvalg (Lea) 
a. Vejledning for valg af årets DØK’er 

Dette valg bliver lagt ned i Galla udvalget, og de arbejder for nye regler for valget. 
19. Huskeliste 

a. EØ manuduktion 1- år E06  
Dette huskes 

b. Tillæg til vedtægt: Udtrædelse af studie = Udtrædelse af foreningen og bestyrelsen 
Dette blev godkendt. 

20. Eventuelt 
21. Manuduktion – fællesmøde for manuduktører. 

De kom desværre ikke 
22. Næste møde er den 23 maj kl. 16 til 18 i DSR/MS møde lokale 

 


