
Referat af ordinært møde for bestyrelsen for DØK foreningen af 1986, 11. September 2008 
 
Fremmødte: Muffe, MD, Jesper, Jakob, Karen og Jeppe 
Torsdag d. 11. september 2008 – kl. 17.00 – 19:00 
Sted: På DIT-lab, Howitzvej 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af referent 
a. Jeppe 

2. Valg af ordstyrer 
a. Jakob 

3. Godkendelse af dagsorden 
a. Ændring af punkt 7 til ”Tilbagemelding fra Festudvalg” 

4. Godkendelse af referat 
a. Manglende referat (Maja?) Ikke godkendt – det er helt sikkert! 

5. Kommende arrangementer: 
a. Studieteknisk kursus 

i. Jakob har ringet til Bo. 22-23. September er for tidligt og Bo kan nok ikke 
dér. Jakob undersøger omkring 6. Oktober – 9. Oktober. 8 er måske en skidt 
dag. Morten skriver sig på som ansvarlig.  

b. DØK Grill 
i. 26. September kl. 16.39! Der skal løses problemstilling om hvordan vi gør 

med grill. Fungerer som de forrige år. Morten undersøger ”salat-poser” i 
Metro. Der skal nedsættes et salatudvalg og ses mere på salat-muligheder. 
Der skal indhentes tilladelse til at grille i gryden – Morten gør også det! 
Bestyrelsen mødes kl. 15.30 til en hyggebajer og evt. salatchopping. 
Muffe og Jeppe undersøger muligheder for indkøb af grill d. 20. september. 
Büttcher har ikke noget at sige udover ja til at dele penge ud.  

c. Elan 
i. Elan og Bo Bauerfeind vil meget gerne have med foreningen at gøre, og de 

vil gerne sponsere noget hvert halve år. ”Alt kan lade sig gøre!” De kan 
skaffe kendte folk til at holde oplæg.  

d. Strategi-arrangement 
i. Det er Toppenbergs kontakt, og han ved hvad det går ud på. Der er tale om en 

”guru” som kommer og taler for både DF og Alumni. Kommer evt. til at 
ligge omkring sidst i november.  

ii. Mulighed for alternativt arrangement omkring evt. Corporate Responsibility. 
Vi venter på Toppenberg inden vi tager beslutning, ellers skal der undersøges 
omkring Elan kan levere foredragsholder.  

e. DØK i Erhverv 
i. Glem Elan som alternativ til strategi-arrangement, men DØK i Erhverv i 

stedet. Ellers skubbes DØK i Erhverv til foråret.  
 

6. Hjemmesiden 
a. Vi vælger at gå live med den nuværende version af siden, og så må resterende ting 

implementeres senere. Der mangler at skrives. Jakob skriver ”Hvad tilbyder vi?”  



b. MD har betalt for domæne, og Toppenberg skal sørge for at det bliver overdraget til 
foreningen. Betalingen skal tilmeldes Betalingservice til DF-kontoen (Büttcher, se på 
det!)  

7. Tilbagemelding fra festudvalg 
a. Sidste fest gav et overskud på 1453 kr, forrige fest gav godt 900 kr, så samlet 

overskud for i år er ca. 2500 kr.! Wow! Derudover er der fede planer for 
semesterstartsfesten, samt to nye medlemmer i FU, så er de oppe på 11.  

8. Eventuelt 
a. Tilføjelse til næste dagsorden: alle skal møde op, så der kan tages billeder til 

hjemmesiden. Vær lækker! 


