Dagsorden for DØK Foreningen bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30.10.2008 19:00 - 20:30
1.

Valg af ordstyrer
a. MD

2.

Valg af referant
a. Notarius Marius

3.

Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

4.

Godkendelse af referat
a. Godkendt

5.

Galla og generalforsamling
a. Gennemgang af vedtægtsændring forslag: Vi støtter de gamle
b. Gennemgang af dagsordenen: Fint
c. Hvem fortsætter? Muffe, Jeppe, Jakob, Maja, JB, MD (Karen)
d. Hvor skal vi sidde? Vi er ligeglade med hvor vi sidder.
e. Hvem hjælper med printning af dagsorden og hvornår? Torsdag efter Richard. Hyggeligt, kom
og vær med

6.
7.

Tilbagemelding på workshop og studieteknik:
a. Studieteknik kurset kom der 19 første års, de var udmærket tilfredse. Foredraget blev afholdt
mandag d. 27 efter det blev rykket, da foredragsholder ikke kom i første omgang
Workshop: lige omkring 24 studerende. 30 tilmeldte. Ikke nok ældre studerende.
Fungerede godt, opgaver en smule for svære. God læringskurve hos de fleste.
Evalueringsskemaer sendt ud efterfølgende, positive tilbagemeldinger.
Ny regneregel næste år er 5 elever per øvelseslærer. Positive tilbagemeldinger også fra
øvelseslærere. SUCCES!!!!

8.

DØK på Roskildefestival:
a. Stand på festivallen. Promovere studiet på festivallen. Billetter til de studerende.
i. IT support til festival
ii. Få nogle potentielle nye studerende
iii. Underudvalg af DØK foreningen skal planlægge det.
iv. Bestyrelsen laver oplæg til et den næste bestyrelse omkring det

9.

Hjemmesiden
a. Færdig på mandag

10.

Information om ny overbygningsstruktur og navn
a. Der kommer et nyt navn HA(IT) og Cand. Merc.(IT)
Det skal være Nørbjerg der sender informationen ud omkring strukturen. Døk foreningen
sender en mail ud efterfølgende, som kan berolige de studerende.

11.

Fællesmøde med Alumni

a. Det er d. 21/11, DØK foreningen konstituerer sig selv omkring kl 16. Så vi kan mødes med
Alumni efterfølgende og hygge.
12.
13.

14.

DØK i Erhverv arrangement
a. Det er op til den nye bestyrelse at beslutte. Næste møde.
Andre arrangementer?
a. Elan burde kunne skaffe en sej person.
Vi skal finde et arrangement til slutnovember
Evt.
a. nada

