
Referat fra andet ordinære møde for bestyrelsen for DØK foreningen af 1986 
 
Søndag d. 27. januar 2008 – kl. 18.00 – 20:00 
Sted: Hos Jonas T, Bentzonsvej 46, 2 tv. 
 
Tilstede: Maja, Martin, Karen, Jakob, Morten, Jesper, Jonas T 
 
Ad. 1. Jonas T 
 
Ad. 2. Referent: Karen og Jakob stillede op men Jakob måtte trække sig da Karen tydeligvis var 
mere fremme i skoene. 
 
Ad. 3. Punkt tilføjet som nummer 13. Festudvalgs tilbagemelding 
 
Ad. 4. Godkendt 
 
Ad. 5. Ansvarslisten blev udfyldt. Job databasen og Sponsor blev sammenlagt til et punkt fordi MD 
gerne ville sige noget og fordi han ikke på daværende tidspunkt ikke havde fået lov at være 
ansvarlig for noget. 
 
Ad. 6. Vi kan tidligst holde arrangementet d. 20 februar. Det kan dog være hensigtsmæssigt at holde 
det på et senere tidspunkt da der ikke er nogen som bliver færdige som kandidater i nærheden af 
februar. Vi invitere kandidater direkte men sender også en invitationer til HA’ere som kan hører om 
hvad de kan blive når de bliver færdige. Vi sammensætter en menu og et budget og tilbyder dette til 
Accobat. Vi laver differentierede invitationer. Accobat skal lave en fyldestgørende tekst som vi 
tilbyder at rette. 
 
Ad. 7.  

a. Mailen læses igennem og evt. rettelser sendes til Maja som er ansvarlig for 
sponsor. 

b. Dette pkt handlede mest om jobdatabasen og samtalen blev derfor ført under pkt. 
8. 

 
 
Ad. 8. Der er en del ændringer vi gerne vil have lavet. MD og Maja har lavet en god liste. Denne 
bliver sendt ud og onsdag aften vil arbejdet på hjemmesiden begynde. 
 
Ad. 9. Jesper bliver ansvarlig. Finder en dato helst omkring midt i Februar. 
 
Ad. 10. Nye arrangementer. Accobat kommer selvfølgelig og DØK Glögg. Derudover vil vi ikke 
booke os for meget op da vi håber på at vi kan holde sponsor arrangementer. 
 
Ad. 11. Økonomistyring: , VTM: Bjelke, Projektledelse: Bjergby, Organisation, Datalogi 
 
Ad. 12. Næste møde er d. 28 Februar for Maja. 
 
Ad. 13. I stedet for at DØK Fest kun kører under modellen omkring underskudsgaranti suppleres 
dette nu med at den profit som DØK Fest skaber vil ligge på DØK Foreningens konto men at 



pengene er øremærket DØK Fest i et år og kan derfor bruges på fremtidige fester som budgeteres 
med underskud. Dette blev vedtaget af bestyrelsen. 
 
Ad. 14 Der blev under mødet talt en del om at vi er overset som studie. På trods af at dette muligvis 
bryder ind over studienævnets enemærker mener vi det er ok da vi stadig er overset. 
 
Vi snakkede også om et bedre samarbejde med DIT-LAB. Det blev tilføjet som ansvarsområde. 
Nogen skal sørge for at vi får nogle ting sat op på DIT-LAB bl.a. et brochure stativ og en 
opslagstavle kun til DØK Foreningen. Samtidig kan vi tilbyde at vi overtager ”skæld ud” tjansen til 
de studerende. 
 


