REFERAT AF ORDINÆRT MØDE FOR BESTYRELSEN FOR DØK FORENINGEN
26. FEBRUAR 2009

Fremmødte
Jeppe Lange Skjerning
Jonas Büttcher
Morten Davidsen
Martin Lüttge
Kathrine Steenberg
Maja F. Jensen

Tid og sted
Torsdag d.26 februar 2009 – kl.18:30 -23:00
Hos Jonas Büttcher

Dagsorden

1.Valg af ordstyrer
a. Martin Lüttge

2.Valg af referent
a. Maja F. Jensen

3.Godkendelse af referat
Martin Lüttge indstiller til at referatet for sidste møde ikke godkendes på næste møde men godkendes
over mail senest 2 uger efter det pågældende møde.
Enstemmigt vedtaget at referat sendes ud senest 2 uger efter det pågældende møde af referenten og
dette annonceres til bestyrelsen.
Referat godkendt.

4.Godkendelse af dagsorden
Jonas Büttcher tilføjer 13.b Galla
Dagsorden godkendt

5. Status på myc4 - både arrangement og investering
Investering i myc4 nedlagt enstemmigt.
Begrundelse:
Revisorerne vil påtegne dette.
Myc4 har misvejledende kalkuler

Overvejelserne kan genoptages næste år ved budgettering og foreslås på generalforsamlingen.

NOTE!
Alumni har sat forkert kontonummer og deres medlemmers kontigentindbetalinger ryger ind på
DØKForeningens konto.
På daværende tidspunkt er der ca. 31.000 på kontoen.

Arrangement med My4c nedlagt

Begrundelse:
Strider imod at holde det, hvis vi ikke står inde for det.

6. Manuduktioner

- Manuduktionsansvarlig
Maja F. Jensen valgt til Manuduktionsansvarlig
Der skal foreligge retningslinjer for hvornår og hvilke opgaver der kan uddelegeres.

- Mulige manuduktører for datalogi 1. år (<uge 24)
1Jesper Henriksen kontaktes.
2Jonas Lund (instruktor for muffe og buttcher)

Makro
Mangler manuduktør

IT-Jura
Maja forsøger at finde manuduktør

Økonomistyring 2.år
Mulige manuduktører:
a) Mikael Kreiner
b) Buttcher

7. Arrangementer
- Status på Mogens Nøhrgaard
Video om Mogens nøhrgaard

Morgens har sagt ja til at holde et oplæg (“det er hans politik at sige ja”) og kan i starten af april
Alumni kan inviteres med.
Hvornår oplægget skal afholdes:





start april?
Bidrag til jubilæum?
bidrag til galla?
Midt oktober

Enstemmigt vedtaget at arrangementet skal holdes i efteråret
Midt i oktober vedtaget

Skal meldes ud til Mogens
Evt modpol findes?

- Styr på DØK i Erhverv
MD opretter arrangementet på facebook og hjælper til med indkøb på dagen.
Maja skriver reminder ud.

8.Penge
- Prosa
DØKForeningen kan få 6170 kr halvårlig udbetalt, evt. Stigende udbetalinger ved flere medlemmer
50 kr pr døk studerende og 5 kr pr øvrige studerende

Jeppe er kontaktperson

Nuværende er der 79 prosamedlemmer fra DØK

Initiativer til at få flere prosamedlemmer:
a)Intro får folk til at indmelde sig
b)Fest hvor prosamedl. får gratis adgang

Prosa kan dække næste fest fra festudvalget.

Der skal søges støtte d. 1.nov og 1.april
FU melder kriterier for opnåelse af rabat ud til årgangene.
Jeppe star for at DØKFEST skal have liste over medl.

-Muligheder for DJØF
Vedtaget at vi kun fokuserer på prosa indtil videre.

9.Status på IT-branchen
Ikke nogen tilbagemelding
Refshauge melder tilbage

10. Status på "DØK dag"

Katrine kan tage kontakt til KU evt via mailkorrespondance, da de har erfaring med Uddannelsesdag.
Få hurtigt sat dagen op så CBS bliver tvunget hurtigt ud i det og ikke nedlægger det.

Informationer skal ud til gymnasiums og studievejledere.
Kathrine er DØKDAG ansvarlig.
Kathrine står for plakatudprintning og foldere med information til studievejledning

Plakatudprintning
a) Muligvis kan Jonas Büttcher hjælpe med at printe ud på DITLAB
b) Kontakte Dorthe Madsen for at få det sponsoreret.
c) Skjerning har en god kontakt i jylland

11. Status på Roskilde stand
Gratis med til roskildefestival
Skal tages initiativ inden 1.oktober.
Roskildestand nedlægges

12. jobannoncer
Ingen jobannoncer
Ingen henvendelser
Vi prøver Elan ”punkt til næste møde”
13. Ba(im) inddragelse
DØKForeningen tager sig af HA.IT
Alumni skal tage beslutninger om BA.(IM) på Cand.merc.it.
Beslutning er den samme som fra referat ved andet møde:
BA(IM) deltager ikke medmindre det er relevant

13.b Galla
Indvalgt til gallaudvalg:
Kathrine Steenberg
Martin Lüttge
Maja Jensen

12. Næste møde
Torsdag d.26 marts

15. Evt.
Martin indstiller til der oprettes et nyhedsbrev.
Forslag nedlagt grundet for meget administration.

