
Referat fra tredje ordinære møde for bestyrelsen for DØK Foreningen af 1986 

Mandag d. 25. Februar 2008 fra kl. 20.15-21.15 

Sted: hos Maja, Heimdalsvej 9, 1. tv 

Tilstede: Maja, Jesper, MD, Muffe, Toppenberg og Jeppe 

 

Ad. 1. Jeppe blev referent, da han var den eneste i stand til at skrive noget. 

Ad. 2. Morten tog wordcontroller-tjansen 

Ad. 3. Intet at tilføje, dog blev Maja senere enig med sig selv om at nævne 
fodboldbordet på DIT-Lab 

Ad. 4. Problemer med referatet: evt. tilføjelse af selve ansvarslisten. Muligvis skal 
den bare lægges op på Groupcare. 

Ad. 5. 

 Accobat status: nuværende 15 tilmeldinger, og de af bestyrelsen der ikke er 
tilmeldt, bør tilmelde sig. Invitation bør sendes ud DØK 3. År. Det står Jesper 
for. 
Menuen mangler at blive nedsat og mad skal bestilles - Muffe kigger på det i 
løbet af den efterfølgende uge. 

 Der er ledt omkring efter gløgg, og Maja har købt 20 l. Mandler, rosiner og 
sukker mangler at blive købt, samt invitationer skal laves og sendes ud. Der 
skal også udarbejdes en plakat og findes nogle æbleskiver. Vigtigt: alle el-
artikler på DIT-lab skal ikke tilsluttes samme kontakt.  

 PROSA holder kommunikationskursus, hvor foreningen ikke direkte tjener 
noget. Samtidig har Bo fra PROSA nævnt at de senere muligvis, evt. måske 
gerne vil sponsere enkeltstående arrangementer. Fastsat dato til den 11. Marts.  

 Morten har programmeret hele interfacet til de besøgende, og venter nu på at 
Jeppe tager sig sammen til at få bikset et design sammen. 
Brugerundersøgelsen er udskudt indtil det nye site er launched, og på den 
måde kan man skabe opmærksomhed omkring det nye site.  
Der skal tages stilling til, hvilke URLs der skal bruges til hjemmesiderne, og 
om man skal samle alle under en DØK-portal på doek.dk (så evt. fest.doek.dk, 
forening.doek.dk, alumni.doek.dk etc) Derfor skal der tages kontakt til alle 
udvalg og foreninger under DØK. Muffe tager ansvaret for den opgave.  
Der skal oprettes muligheden for at tilmelde nyhedsbrev, så der kan 
annonceres. Nyhedsbrevet skal indeholde kommende arrangementer, 
nuværende jobs, og henvisning til gamle arrangementer (se hvad vi har lavet!) 
Oprettelse af nyhedsbrev-template (Jeppes ansvar).  

 Maja har leget lidt rundt på den nuværende hjemmeside og har faktisk opnået, 
helt mirakuløst at oprette en jobannonce, trods Joomlas modstand. Maja har en 
standard-mail til sponsorkontakt, og der bør oprettes en standard-mail til 
jobannonce kontakt. Dvs. Der skal dannes nogle retningslinier omkring 
hvordan jobannoncer skal se ud og kan se ud. Muffe vil kontakt Nykredit om 
det vil betale for hver gang de får et jobopslag med. 



Ad. 6. IBM leder åbenbart efter DØK’er og Toppenberg har kontakt til dem. De skal 
selvfølgelig har muligheden som alle andre, hvis de vil betale. Toppenberg skriver 
tilbage omkring hvad vi mener kunne være interessant. Forslagene på mødet var: 
projektstyring i så stor en virksomhed som IBM.   

Ad. 7. Gallaudvalget består af: Maja, Karen, Muffe.  

Ad. 8. Jakob skal lægge hus til, og datoen skal være den sidste torsdag i marts.  

Ad. 9. Maja kan meddele at bordfodbold border skinner og Muffe bevidner det 
samme: ”Det ligner et spritnyt bord”. Regningen for reparationen lyder på 1500 kr. 
Drengene der har gjort det, får flaske vin oveni som tak. 

 

 

 

 


