Referater fra møderne d. 8. december 2005
Til stede:
Christian Kryger, Jacob Geitner-Andersen, Lea Dall Zilmer, Hjalte Højsgaard, Joakim
Veileman
Beslutningsreferat af konstituerende møde for DØK foreningens bestyrelse november
2005-2006.
1. Valg af formand: Jakob Geinter-Andersen valgt
2. Valg af sekretær: Udskudt til næste møde for at give afgående sekretær Jonas
Buttcher mulighed for at genopstille.

Beslutningsreferat af 1. ordinære møde for DØK foreningens bestyrelse 8. december
2005
1. Vedrørende henvendelse fra personer, der ønsker optagelse i bestyrelsen efter
afholdte generalforsamling:
I hht. Foreningens vedtægter kan bestyrelsen medlemmer udelukkende vælges på
generalforsamling. Såfremt der ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, kan
de pågældende personer ikke optages i bestyrelsen.
Dog er de velkomne til at overvære bestyrelsens møder.
2. Suppleanternes rolle
Suppleanterne betragtes som menige medlemmer, men dog uden stemmeret.
3. Regnskab
Overskuddet fra det foregående år er: 208 kr.
Bestyrelsen skal fremover overveje alternative indtjeningskilder. Bl.a. har studieleder
(Jacob Nørbjerg) og Intitutleder for Informatik (Mogens Kühn) stillet sig positiv overfor
at støtte foreningen såvel økonomisk som på anden vis.
Hjalte gjorde opmærksom på, at foreningen måske vil kunne få tilskud fra Diversity,
CBS. For at opnå dette tilskud kræves det dog, at arrangementerne er åbne for andre
studerende.
Punktet tages op på næste dagsorden.
4. Manuduktion forår 2006 – Økonomi 1. år

Der mangler stadig en manuduktør.
Lea rykker Morten Pilegaard
Joakim kontakter Thor
Manuduktionen skal helst afholdes INDEN d. 10 januar, men vi vil hellere udbyde
manuduktion efter casen, end slet ikke afholde nogen.
Kryger mindede om, at honoraret er 3.000 kr.
5. Visioner for det kommende år
Forslag:
Oplæg fra spændende interne folk. F.eks.: Majken Schultz, Jørgen Bakka Frode, Mette
Mønsted og Ole Fogh Kirkeby
Seminarer. F.eks. færdige DØK’ere i arbejde
Workshop med udgangspunkt i kompetenceprofilen for HA(dat) og CMD
Samarbejde med Prosa
DØK Glögg
Vision fra formanden:
Fortsat styrke kendskabet til foreningen.
Mere åbenhed udadtil

