
Referat for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen 
Torsdag d. 8. april 2010 kl. 18-22 hos Maja 

1. Valg af ordstyrer 

  Martin Lüttge valgt som ordstyrer 

 
2. Valg af referent 

 David valgt som referent  

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Katrine forslår nyt punkt: 

Katrine skal stoppe som formand til august og ny skal vælges. 
Christians Sørensen indstilles, og godkendes 

   Godkendt 

Christian Sørensen er godkendt som ny formand ved enden af dette 
møde 

(husk vi skal have godkendt en ny vedtægt hvor vi kan vælge en ny 
suppleant og suppleanten rykkes op til bestyrelsesmedlem. 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

 
Godkendt 
 

5. Status på manuduktioner 
- 1. Års datalogi, er Bjergby kontaktet (Maja)? 

Bjergby er blevet kontaktet. Han er interesseret. 
 
 
- 3. Års VTM, er Henrik Bjelke Hansen kontaktet (Karen)? 
Karen er ikke til stede. Vi kontakter Karen for at høre nærmere. 
 
Steffen Tilsted og lille Kreiner bliver diskuteret som emner til en 
makroøkonomi forelæsning. Maja og Jakob bliver bemyndiget til at 
tage kontakt til de foreslået personer med henblik på en 
forelæsning. 

 
6. Arrangement 

- SU-arrangement (Muffe?) 



 Det er svært at få kontakt til de relevante personer, men der prøves 
stadig fra Maja og Martins side. Der bliver foreslået alternativer, men 
ingen navne endnu. 

 

- Arrangement omkring hot-shots indenfor IT-branchen. Er Niels 
Kaae blevet hørt (Maja)? Og er Nick Jensen (I-Data konkursen – 
Christian?) 
 
Både Nick Jensen og Niels Kaae er blevet kontaktet, men begge 
har ikke ville binde sig. Christian Sørensen vil forsat forsøge at 
overtale Nick Jensen. Katrine Steenberg vil forsøge at få 
Riskjær ud gennem kontakt med hans søn. Michael kollerup 
bliver også forslået af Christian Sørensen.  
Kenneth kryer gran bliver kontaktet af David Sørensen  
Katrine vil kontakte en ven af sin far 
Maja vil kontakte sin far 
 
 

7. Status på leje af hytte til hyttetur på tværs af årgangene (Peter) 
 

Peter er blevet kontaktet af Klinteborg 
Datoen er 5-7 november 
Leje er 10.000 
Den nye årgang skal stå for det, støttet af intro og Bestyrelsen 
Der er plads til 98 personer 
Alle bliver indbudt, også kandidaten og alumni, det bliver først til 
mølle. 
 

 
8.  Status på opgave-virksomhedsdatabase (Jakob) 

- Skulle man høre intro om det kunne være noget der kunne 
tænkes ind i det nye ambitiøse portal-projekt? 

  
Virksomheden kommer med et oplæg til et emne de gerne vil have 
undersøgt, de studerende skriver et oplæg tilbage til virksomheden. 
Efter noget tid vil vi kunne tage penge for det. 
Der bliver taget kontakt til virksomhederne i juni/juli 
I august/september bliver projektet påbegyndt for alvor. 
Helle Singer og alumni bliver trukket indover. 
Jakob laver en game plan til næste møde. 

 
9. Status på aftale med bestyrelsen fra HA(it.) på Århus Handelshøjskole 

(Katrine) 

Katrine har skrevet til bestyrelsen i Århus, men der er endnu ikke kommet 
noget ud af det. De er ikke så glade for at vi skal leje storebror i deres 
virksomheds aftaler.  

Katrine kontakter syddansk for at få dem med 



Vi kan lokke med vores kommende virksomhedsdatabase 

Idé udveksling bliver foreslået. Når de har lavet et arrangement sender de 
oplæget til os så vi kan få idéer fra det og omvendt  

Det er vigtigt at opretholde kontakten med dem, også selvom vi ikke er 
interesseret i at lave samarbejde med dem nu, vil det ligge til grund for det i 
fremtiden. 

Det bliver foreslået at udvide projektet til andre it uddannelser bla. Gennem 
prosa.  

UNF bliver også foreslået som samarbejspartner. De har arrangementer 
næsten hver uge. 

Vi bliver enige om at vi kun sender mails ud vedr. Vores egne arrangementer. 
Vi vil ikke spamme vores medlemmer med andres arrangementer.   

Jakob snakker med prosa 

Katrine lægger en slagplan. 

 
10.  DØK Fest 

- Hvad er aftalen i forbindelse med Prosa-pengene (Så det 
kommer på plads)? 

 
Der er sket en misforståelse vedr. Prosa pengene   
Maja sendte budgettet til jakob som godkendte det. Der ville have 
været overskud hvis prosa penge var blevet givet til festudvalget som 
de havde forstået det.   
Jakob foreslår at nedlægge punktet, og tage sagen med  Jeppe  

Skjerning medr. De omdiskuterede prosa penge.  
Budgettet skal strammes op, hvis man har et budget følger man det.  
DØK fest har lagt nye retningslinjer for ansvar og budget. 
Næste fest har som koncept at folk skal melde sig ind i prosa.  
Konklusionen er at Jakob undersøger sagen om prosa pengene og 
problemet med budgettet og ansvaret er blevet løst internt i DØK fest. 
Kaseren for DØK fest og DØK foreningen snakker sammen før hver 
fest. 
 
 
- Hvad siger DØK Fest til DØK Foreningens beslutning om referat 

osv.? 
- Hvordan går det i DØK Fest? – økonomisk og generelt 

 
11. Status på økonomi  

- Opdatering af beholdning 
 
Vi har 6000 kr. som vi har fået fra alumni. Vi mangler 5000 kr. fra Elan. 
Der bliver rykket i næste uge igen.  
4000-5000 kr. fra DØK fest mangler at blive overført. 



Prosa penge kommer snart, 50 per aktive medlem af prosa, og 10 kr. 
for resten af vores studerende 
 
- 100 kr. til værten ved bestyrelsesmøder? 

Værten opkræver penge efter hvert møde alt efter hvor meget der 
bliver brugt. 

 

- Køb af elkoger til DIT-lab? 
Køb af elkoger er godkendt.  
 

12.  Opfølgning på MULT 
 

MULT er som det altid har været. 
 
 
13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

Hos Kreiner. D. 6. Maj 

Hygge aften hos muffe den 27. Maj efter NEXUS 

 
14. Eventuelt 

Vi bør gøre noget mere for at skabe en studiekultur omkring DIT-LAB 
Katrine skriver en mail ud angående DIT-LAB. Intro gør noget mere for 
at understrege hvor heldige vi er.   

 

Nyhedsbrevet 

Fokus på DIT-LAB. Noget om hvor skrøbeligt og flygtigt det er.  

Noget om hvad der er DØK foreningen laver, hvilke 
projekter/arrangementer vi har gang i.  

  Det skal sendes ud hvert kvartal.  

Det skal være et DØK nyhedsbrev, ikke kun for foreningen, Intro og 
fest skal også være med indover. 

Karen og Katrine er hoved arrangør for det.  

Der bliver snakket med CBS it om det er muligt at sende HTML mails 
ud til de studerende.  

Der skal reklameres for DØK fest den 14. Maj 

Elisa skal kontaktes vedr. Reklameringen 

Katrine kontakter de forskellige grupper, IT udvalget, intro, fest. 



Studieleder Helle Zinner skal også med i nyhedsbrevet.  

Kollektiv konkurrence for at finde navn til nyhedsbrev med udlovning af 
dusør. ”Hvad skal vi kalde det?” i skrivende stund hedder det DØK’s 
nyhedsbrev. VI DØKKER NED I SAGERNE ;)  

En kasse øl i dusør. Vi udvælger den bedste til næste møde  

  

 

 

Party telt 

Martin har fået tilbud om at købe et party telt af en kollega for 800 -
1000 kr.. Vi venter med at melde tilbage før Jakob har fået feedback 
vedr. Prosa pengene.   
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