Referat fra d. 28/1-2009
1. Valg af ordstyrer
Ad1: kommunistisk adhoc

2. Valg af referent
Ad2: Jakob

3. Godkendelse af sidste mødes referat
Ad3: Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden
Ad4: Godkendt

5. Opfølgning på manuduktioner.
Ad5: 1. Års manduktion gik i vasken
2. Års økonomi manduktion af Bjergby overskud 1700 kr. Overvejende positive tilbagemeldinger
Ad51: Hvordan kan vi sikre at vi kan holde manuduktion næste gang (jf. EØ): MD: eventuelt en manduktion
ansvarlig, der er vist nok en liste fra sidste år omkring samtlige manduktioner. Ikke at en ansvarlig skal stå
for det hele, men uddeligere. MD vil gerne lave et skriv om hvad at være ansvarlig står for.
Opfordring til at afgående bestyrelse står for manduktion for 1 år. Der skal ligges reminder ind i GC de
næste mange år omkring det.
Manduktion databasen skal opdateres med nye manduktører
Manduktion på dagsorden næste gang

6. Arrangementer i februar.
Ad6: Maja skal tjekkes op på omkring arrangement i februar.

7. Gode ideér til arrangementer
Ad7: Jakob kontakter Mogens Nøhrgaard
MyC4 er også et oplagt alternativ, da det er en meget spændende case.
Mange arrangementer ender lidt dødt, da der mangler lidt investeringer og brugt noget ordentligt tid på at
forberede det. Man spilder folks tålmodighed på vage arrangementer.
Eventuelt kunne man få lavet en folder med arrangementer og datoer, så alle arrangementer skulle
arrangeres på forhånd. Der mangler generel seriøsitet.

Der skal laves mere reklame til forelæsningerne, folder eller planche kunne laves på ditlab. Vi skal have
købt en opslagstavle til DITLAB.
Bogsalg til studerende imellem kan sælge og købe bøger. Bare et arrangement hvor folk møder op med
bøger. Evt. Grill aften i Intro forløbet kunne man sagtens sælge bøger til første års. Arrangement i
September hvor alle årgange også kunne udveksle bøger.
Generelt skal bestyrelsen også være bedre til at sprede ordet til forelæsninger evt.
Prøv en DØK-dag for eventuelle nye studerende, hvor de kan få en kontakt til en døkker, så de kan prøve en
dag på døk. MD snakker med Jonas Lüttichau omkring konceptet da det har været der før. Kim Balle vil
gerne være behjælpelig. Katrine laver et oplæg til næste gang.

8. Nyt fra jubilæumsudvalget? Hvad kan bestyrelsen bidrage med?
Ad8:
Promotion: Vi skal have styret en promotion med henblik på at gøre opmærksom på festen. Punkt på næste
møde omkring PR.
Bar: hvis vi kender nogen som kan stå i baren til festen.
Breve: Praktisk hjælp med at folde kuverter
Regneark: Får Jakob sendt af Bjergby, det indeholder budget osv.
Døkforeningen giver ingen penge til Jubilæum.

9. MyC4
Ad9: Enighed om vi investerer 2500,Jakob vil gerne kigge nærmere på det. Desuden skal der være oplæg, se punkt 7.
Jakob sender investeringsforslag ud på mail og løbende opdaterer indkomst på møder.

10. Næste møde?
Ad10: Mødet er sat til d. 26/02 ukendt sted.

11. Eventuelt.
Ad11: Der skal laves en TODO liste i punktform om hvad der skal være laves til næste gang.
ITB – IT Brancen holder nogen gratis arrangementer ind i mellem. Christian tænker at DØK Foreningen skal
blive medlemmer hvis det er muligt, så vi kan komme gratis med. Det undersøger Christian.

TODO Liste ind til næste møde, med mindre andet aftales:




Jakob undersøger omkring Mogens Nøhrgaard og MyC4 arrangementer
Der skal tjekkes op på Maja omkring arrangement i februar
MD skal snakke med Jonas Lüttichau omkring ”Prøv en DØK dag”








Katrine laver oplæg omkring ”Prøv en DØK dag”
MD laver skriv omkring at være manduktions ansvarlig
Christian tjekker op på ITB
Jakob får startet investeringer på MyC4
Jeppe skal tjekke op på Prosa til Døkforeningen
Alle skal tænke over om de vil hoste næste møde

