Referat for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen
Torsdag d. 6. maj 2010 kl. 18.30-23 hos Henrik Thorn
Til stede: Kat, Christian, Jakob, Nougatmus, Muffe
1. Valg af ordstyrer
- Jakob melder sig ærbødigst
2. Valg af referent
- Muffe indstiller sit fantastiske kandidatur
3. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Godkendt ligeså
5. Status på manuduktioner
- 1. Års datalogi (Maja)
i. Maja har fået fremsendt fagbeskrivelser og en gammel
eksamensopgave
ii. Der burde være styr på det mener formanden 
- 3. Års VTM (Karen)
i. Er stort set på plads, den kommer til at ligge søndag d.
16/5
ii. Maja skal huske at sende invitation ud til sin årgang,
prisen bliver 100,- pr. studerende. Henrik Bjelke bliver
betalt 2000,- for arrangementet
- 1. Års makorøkonomi (Jakob)
i. Steffen Tilsted har ikke fået noget (høh) endnu, men er
har sagt ja, tentativt. Han skal dog modtage slides
og/eller fagbeskrivelser
6. Arrangementer
- SU-arrangement (Muffe og Maja
i. Muffe har kontaktet kontakt på HA(jur.) og afventer her
ii. Maja? Hvordan ser dine kontakter ud
iii. Jakob smider en mail til Prosa og hører om de evt- har
nogen der kan lave oplæg om det
- Arrangement omkring IT hotshots (Christian, David, Katrine,
Maja)
i. Christian synes ikke de der IT hotshot er de nemmeste at
få fat i. Har haft fat i Michael Connerup, men han er nok
lidt for travl Den gode Christian prøver lidt videre
ii. Katten har hørt sin far ad, der har nogle venner, og dem
kender de ikke mere, så den er lidt død! Til gengæld
kender Katrine dem der har startet Gudhjem badehotel,
og de har startet flere monopolistiske tiltag i Italien, så de
kunne måske være interessante. Christian Veldelboe og

Ulrik Møller Jørgensen hedder de! Spændende, dog
arrogante mennesker. De kender nogen fra D.A.D! og vil
gerne lave det nye Lalandia i Sverige. Har mange
milliarder på kistens bund. Katrine synes det kunne være
sjovt at skrive til dem.
iii. Jakob kender to iværksættere der har prøvet at lave det
nye Skype, der skal virke mellem DK og UK, de kunne
også være spændende, han skriver til dem!
7. Hyttetur - Klinteborg (Peter)
- Forår eller efterår samt status på bestilling
i. Christian har fået en mail fra Peter, der har indbetalt
depositum på 4875,- til Klinteborg
ii. Det bliver fra d. 5.-7. November
iii. Der skal snart reklameres for det
iv. Der sjal reklameres snart, men tilmeldingen bliver først
åbnet når Intro er startet, så der er mulighed for de nye
poder for at komme med også
8. Status på opgave-virksomhedsdatabase (Jakob)
- Bliver det under DØK Foreningens eller Intros portal?
i. Jønke har taget den videre til DØK Dat (total gansta’), og
her bliver det planlagt videre
- Game plan
i. Samme som ovenfor, men Jakobz laver en battleplan for
det videre forløb!
9. Strategi for tværgående HA(it.) samarbejde (Katrine)
- Mult til Katten
10. PROSA: Is og CV Debugging (Jakob)
- Jakob har skrevet til Bo Sune fra Prosa og forespurgt på om det
skulle ligge i slutningen af maj evt.
- Det bliver højest sandsynligt noget der bliver skubbet til næste
år, så der er bedre tid til planlægning
11. DØK Fest (Muffe og Maja)
- Status på næste arrangement og dertil indmeldelse i PROSA
i. Der bliver mulighed for indmeldelse i Prosa mod
udlevering af et styks øl/drink ved festen
12. PROSA penge (Jakob)
i. Den pulje som vi har fået af vide at vi kunne få del i hvert
halve år, kan vi ikke få, så der er gået noget galt i
kommunikationen
ii. Det er rigtigt at de har en pulje, som vi kan søge til faglige
arrangementer, så det skal vi være opmærksomme på
ifht. kommende arrangemeter
iii. Jakob forelagde et arrangement om Google
Analytics/adWords for Prosa

iv. Kryger har talt med Rasmus Greve, der arbejder for
Google, og han er interesseret i at holde noget for os hvis
han er herovre på et tidspunkt (sidder i Dublin pt).
13. Strategi for forøgelse af PROSA medlemmer – 90% planen (Christian)
i. Vi er forøget med 30-40 medlemmer siden sidste år, så
det er ret godt!
- Begivenhed for indmeldelse af de manglende
i. Vi skal sørge for at Intro laver en eller anden form for
arrangement, hvor de nye studerende kan få et par øl for
at indmelde sig (og derigennem slå på at de også støtter
studiet)
ii. Vi er alle vilde og mega-friske på ideen
- Forslag til Intro vedr. sponsorat fra DØK Foreningen
i. DSSO
14. Status på økonomi
- Opdatering af beholdning
i. Lige omkring 10.000 (vi har fået ca. 7.200,- fra Prosa)
- Afklaring på ekstraudgift
i. Vi har måtte betalt 4400,- til KFUM for Galla-lokalet, der
har ligget en regning på siden november
ii. Jønke får tilbagebetalt udlæg for Klinteborg asap
- Køb af partytelt
i. Muffe får det højest sandsynligt, og det kommer til at
hedde ”Lindgaard-teltet” 
15. Nyhedsbrev (Katrine og Karen)
- Status på design, indhold og tekniske barrierer
i. Katrine har været tung i røven (ifølge hende selv). Men
nu sætter de det op uden noget dillerdaller, så det bliver
lavet uden noget design. Det kører gennem det nye
system
ii. Karen får adgang til det, så hun lige kan rode lidt med
det. Måske!
- Navnekonkurrence
i. Vi skal lave en konkurrence, hvor vi siger ”hvad skal vi
hedde”
ii. Man kan vinde en kasse pilsnere hvis man vinder altså!
16. MULT
- Katten har taget en mult for et punkt højere oppe, for den har
hun haft dårlig samvittighed over!
- Vi andre til stede siger at det skal hun ikke have, men at hun
meget gerne må tage kage med!
17. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

-

Vi skal holde møde på sundet. Christian har adgang til båd og
det kommer til at ligge d. 13/6 kl. 12, dog med forbehold for
dårligt vejr!

18. Eventuelt
- Jakob går i gang med at arrangere studieteknik-kursus med
Prosa, så datoen bliver fastsat hurtigst muligt
19. Hygge!
- Hyg!

