
Referat fra fjerde ordinære møde for bestyrelsen for DØK foreningen af 1986 
Torsdag d. 3. April 2008 kl. 19-21 

Sted: Hos Jonas Toppenberg, Bentzonsvej 46, 2 tv. 

Tilstede: Maja F. Jensen, Jesper Rasmussen, Morten Davidsen, Jonas Toppenberg og Jeppe Skjerning 

 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
 Alright 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat 
 Oki, selvom der var problemer med at Jakob ikke kunne afholde dette møde 
 
Ad. 3. Valg af ordstyrer 
 Toppenberg tog posten 
 
Ad. 4. Valg af nedskriverperson 
 Jeppe sad nærmest computeren... 

 
Ad. 5. Faktureringsprocedure inkl. status på nuværende faktura 

 Der er kuk i banken, og ingen ved helt hvem der har adgang til bank-kontoen. Der er 
 kommet 1000 kr ind på kontoen ved fakturaer, mens der mangler penge fra DSB. Accobat 

 mangler at indbetale penge. Muffe skal skrive en flink mail til dem.  
 Der skal styr på faktureringsproceduren, så alle faktura bliver samlet ét sted. Evt. at folk 
 bare selv sender faktura ud, og bcc'er til Buttcher, som så tjekker op på om 

 indbetalingerne er kommet. 
   
Ad. 6. Status på hjemmesiden 

 Folk er uenige - der er forvirring, men enighed om at det nuværende forslag ser godt ud. 
 
 
Ad. 7. Debriefinger: 
 - Accobat 
  Accobat gik godt, de virkede glade udover ham Microsoft-gutten var lidt irriteret. En 
  DØK'er er allerede startet hos dem. 

 - Gløgg 
Det gik godt, og var meget populært. Det hele var lidt forvirrende for    
Maja, men Jeppe reddede dagen med musik og æbleskiver. Lidt gløgg og meget 

syltetøj og flormelis til overs.  
 - PROSAs kom. kursus 

Folk mener det var okay, men manglede dybde og bredde, og opgaver var sådan lidt 

"lala". Gerne flere PROSA-arrangementer i fremtiden. 
 
Ad. 8. Status på DØK Fest 
 Sidste fest havde et overskud på 814,25 kr - ca. Og var en succes! 
 Karen er blevet penge-damen i DØK Fest, og MD og Maja er med i   

 udvalget, samt Muffe er blevet ny formand. 
 
 



 
 
Ad. 9. Nye tiltag: 
 - Manuduktioner 

Manglende manuduktioner i: Datalogi på 1. år, Organisation på  1. år, Projektledelse 
1. år, Makroøkonomi 1. år, Økonomistyring 2 på 2. år,   

 - Arrangementer 
  DØK'er i erhverv 

Kreiner er en mulighed, da hans job virker spændende. Dato lidt ud i 
fremtiden, for at få mulighed for at  finde tid. Maja snakker med Kreiner 

omkring dato. 
  PC-Ware 

PC-Ware vil gerne i debat med døkkere. Et forslag fra PC-Wares side. Maja 
tager den videre og Morten finder på forslag til PC-Wares Leif. 

    
 - Sponsorater 
  Ingenting uden hjemmeside. Jeppe, tag dig sammen! 
   
 - Andet? 
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