Arrangementer:
* DØK i Erhverv (hvem står klar på dagen?)
Bliver aflyst pga for lidt tilmeldte, Maja vender tilbage til foredragsholdere om at de er velkomne til
at komme til en kop øl i stedet, Topper sørger for en øl til alle der møder op i morgen og så bliver
arrangementet rykket til i efteråret.
* Manuduktioner (hvem tager imod penge?)
Maja tager imod penge til manduktionerne.
Vi tjente omkring 1900 kr. på makro, alle var godt tilfredse med manduktionen.
* Strategi arrangement m. Erik Johnsen
Topper prøver at snakke med Erik Johnsen omkring et strategi arrangement i november, hvis ikke
det holder så vil han prøve at finde en anden.
* DØK Grill
Maja tjekker op med Kreiner om hvornår han holder fødselsdag, hvis alt går vel, så bliver der holdt
døk grill enten d. 26/9 eller 27/9. Karen går videre med datoer til Readme i Intro. Der skal skrives
ud til alumni så vi kan prøve at få nogen af dem med.
- Bankskifte
flyttet til næste møde
- Hjemmesiden
Hjemmesiden regner MD med er færdig i weekenden, han vil gerne have en mail med inputs
omkring designet.
- IT Case Competition / Udviklingsarbejde for CBS
* Til dette punkt her jeg vedhæftet en lille skriv der forklare hvad forslaget er. Således skal vi ikke
bruge tid på at gennemgå dette over MSN i aften.
Vedtaget at arrangementet vil være for stort for døk foreningen og at det eventuelt skal udbydes
som fag på døk, men der skal studienævnet ind over. Dette bliver taget tilbage til JEsper Holck, med
beskeden om at det kan blive taget op i studienævnet hvis han ønsker det.
eventuelt:
Investering
Generel opbakning til lav risiko investering på 40.000 kr. ud af de 65.000 kr. vi har pt. Jonas kigger
sig om efter konkrete tilbud og vender tilbage til næste møde.

