
 

1. Valg af referent 

- Karen 

2. Valg af ordstyrer 

- Jakob 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Mikroøkonomi manuduktion ændres til manuduktioner generelt 

- Budget lægges efter arrangementer 

4. Godkendelse af referat 

- Godkendt (af dem der har læst det) 

5. Status på regnskab 

- Vi ligger 16.xxx fra budgettet 

- Katrine tjekker op på om hun har overført for datalogi 

- Jakob indbetaler for økonomi 

6. Næste arrangementer 

- Tamas vs. Mogens 

- Det er ikke smart at sætte Helle Zinner som ordstyrer, for det 

første fordi hun er nyansat studieleder og for det andet fordi 

hun, ligesom Tamas, kommer fra CBS. Jakob forsøger at 

finde en ordstyrer i Elan eller JCI i morgen. 

- Gratis for DØK (inkl. aktive alumni-medlemmer), 50kr. for 

andre. Betaling sker over kontonummer – fungerede fint ved 

Bossen og Filosoffen. 

- Kode Workshop  

- Kører på skinner, der er fundet en foredragsholder og 5 

potentielle hjælpere. 

- Manuduktion – hvilke skal vi køre i år? 

- Mikroøkonomi for 1. år: Michael Kreiner, Steffen Thisted 

eller Bjergby -lørdag d. 9. Januar 

- Økonomistyring for 2. år: lægges starten af januar, fordi 

deres eksamen ligger i uge 1 

7. Budget 

- Manuduktioner: 15.000kr. 

- Jobannoncer: 500kr. 



8. Øremærkning af Prosa Penge 

- DØK Fest 

- De får 5000 i garanti på et studieår. Overskuddet får 

DØKForeningen 

- Et brag af en semesterstartfest i starten af marts? 

- IT-gruppe 

- Penge til undervisning, ex. Drupal-dag etc. 

- Infrastruktur til servere og pbs-aftaler (splejsning med 

Alumni, Intro etc.) 

- 2000 kr. er besluttet til pizza/cola og aftaler 

- Hvem ellers? 

- Dimittendreception: 1000 kr. 

- Arrangementstilskud til sildene/stodderne, DØK 

Glögg/DØK grill, studerende osv.: 3000 kr. 

- 1. års har forslået at holde en fælles hyttetur – for 

hele DØK 

9. Festudvalgets budget 

- Gælden er slettet (såfremt der var en) 

10. Hjemmesiden 

- Sender opdateringer på mail 

11. Studieteknikkursus i oktober 

- Jeppe finder ud af det 

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- 22. oktober hos Muffe 

13. Fremtiden i DØK Foreningen 

- 4 folk fortsætter 

14. Eventuelt 

- Der skal tages en beslutning/ske noget omkring betalingsmodul 

snart – både på galla, manuduktioner og arrangementer 

 


