DØK Foreningen af 1986
Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde
Tidspunkt: Tirsdag d. 23. marts 2006 – kl. 18:00 - 21.00
Sted: Hos Jonas Toppenberg - Bentzonsvej 46, 2. tv.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 7. februar
- Godkendt
3. Overtagelse af menig post i bestyrelsen
- Joakim, Godkendt

4. Økonomi
a. Status på mulige sponsorer eller andre indtægtskilder
Vi har ikke tjent yderligere penge (Kassere beklager).

5. Samarbejde med Alumni
a. Galla
Venter på udspil fra Alumni om deres repræsentanter. DF er klar.

b. Samarbejde generelt
Vi inviterer Alumni til næste møde

c. Invitation til arrangement
DF invitere alumni til vores arrangementer

6. Arrangementer
a. Afholdte arrangementer
i. Studieteknikker i samarbejde med Prosa IT (Jakob)
Gik godt, Prosa vil gerne mere med os. De vil gerne give tilskud til
arrangementer.

ii. DØK Glögg (Jonas & Jonas)
Gik godt.

b. Fremtidige manuduktioner
VTM med Bjelke, måske… 1 år vil have samfundsfag. Vi støtter det hvis de
arrangere.

c. Fremtidige arrangementer
i. Latex som værktøj (Buttcher ansvarlig)
Vi dropper det midlertidigt…
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ii. Strategi i organisationen - Jan Molin (Toppenberg ansvarlig)
Han er på som sådan, skal arrangeres mere om detaljen.

iii. Organisationsteori - Jens Frøslev Christensen (Toppenberg
ansvarlig)
Det går ikke så godt…

iv. Soft System – Peter Checkland (Geitner ansvarlig)
Sabine er i kina.

v. Entrepreneurship (Geitner ansvarlig)
3 mand kommer. Claus, Wahl og Sara. Kontakter Seed Capital og
Christian Wintergaard, samt Symbion.

vi. Henrik Herlau (Joakim ansvarlig)
Toppenberg finder en… og joakim finder herlau.

vii. Maiken Schultz (Kryger ansvarlig)
Jeg kontakter…

viii. Arrangement omkring strategy war games
Hvad skal det gavne de studerende. Vi hjælper gerne med økonomi. Han
skal selv arrangere det.

7. Hjemmeside
a. Status for hjemmesiden
Jonas ordnede den i køkkenet…

8. Dato for næste møde
27 april 2006, Kilen kl. 18, alumne inviteres.

9. Eventuelt
Mvh.
Jakob Geitner-Andersen

