
Referat for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen 
 

Mandag d. 12. juli, 55* 50,55’ N , 12*34,61’ Ø 

Sted: ½ sømil fra Vedbæk 

   

1. Valg af ordstyrer 
Formanden 
 

2. Valg af referent 
Sekretæren 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Yes 
 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 
 
Ja 

5. Evaluering af manuduktioner(Alle involverede) 
Makro blev aflyst pga. steffen thilsted personlige årsager. Men skal 
holdes fast i ham som manuduktør 
 
Datalogi gik godt under manuduktionsomstændigheder vil vi gerne 
bruge.  
 
Vi skal huske evalueringer på manuduktioner 
Manuduktører skal noteres i googleark (Jakob) 
 
Vi skal arbejde på at opslag med instruktører og manuduktører skal op 
på sitet. 
 
 
VTM lidt for ambitiøst.  

 
6. Arrangementer 

- SU-arrangement (Muffe, Maja og Jakob) 
kke nogen interesserede, men jakob har kontaktet prosa. 
 

- Arrangement omkring IT hotshots (Christian, David, Katrine, 
Maja og Jakob) 
Michael konnerup er kontaktet. Vil gerne men kun hvis 
interessant 
 

7. Hyttetur - Klinteborg (Alle) 
Betaling til Peter (Jakob ) 



Plan for udsendelse af invitation mm.  

  Sende i starten af semesteret 

       

8.  Status på opgave-virksomhedsdatabase (Jakob og Peter) 
- Game plan (Jakob) 
- DØK Dat’s planer for databasen (Peter) 

 
2NC er på. 
Skal registreres mail på virksomheder.. 
Skal fungere i august  

Portal sat på hold pga. intros opgaver..døkdat kan ikke løfte opgaven. 

Christian fixer det før september.  

 
9. Strategi for tværgående HA(it.) samarbejde (Katrine)   

 død pt. 

Tissepause for Jakob ud over rælingen med tilhørende bumbumlyde 

10.  DØK Fest (Muffe og Maja) 
- Status på næste arrangement og dertil indmeldelse i PROSA  

 
Pkt. på dagsorden hvis noget kritisk med FU, 
 
Prosa vil ikke devcideret sponsorere sociale aktivieter måske 
den første øl, Maja skriver mail omkring sponsorat fra prosa. 
 
 
  

11. PROSA (Jakob) 
- Google foredrag v. Rasmus Greve  

Karen har overtaget 
- Studieteknikkursus 
- Thorn har aftale med djøf om kursus. 
- IS og CV Debugging   
- rykket til efterår  
-       

12. Strategi for forøgelse af PROSA medlemmer – 90% planen (Christian) 
MULT kommer ud på mail. 
DØKForeningen kan sponsorere 2 øl til nye studerende til evt. introfest 
og så indtjene dem efterfølgende på porsatilmelding 
 
Info omkring tilmeldinger til fagforening. 
Skal have medlemsliste fra Prosa(Jakob) 
  

13. Status på økonomi (Jakob og Muffe) 
- Opdatering af beholdning 



- 10.000-12.000 
Sendes ud 
 

- Partytelt     
Muffe ikke tilstede  
     

14. Nyhedsbrev (Katrine og Karen) 
- Status 
- Navnekonkurrence       v 

Dårlig at vi ikke har sendt ud omkring navnekonkurrence. 
Nyt nyhedsbrev (alumni og intro har nye ting og 2nc) 
Fast kolonne med jobopslag. . 
  

15. 2ndC Sponsoraftale (Jakob) 
- Hvad kan vi tilbyde dem? (Alle med ideer)   

 skriv på mail 
Festudvalget. 
Godkendt forslag med 7500 til døkforeningen 3500 til intro. 
 

16. Studenterforeningsfredagsbar (Muffe)     
  

17. Status på Galla (Alle involverede)     
 Jakob har forslag til band. 
 Tages videre til gallaudvalget (alle involverede) 
  

18. Afklaring af bestyrelsesmedlemmernes ferier (Alle)  
 skippes 
  

19.  MULT 
David har ikke meldt tilbage så MULT 
Christian har ikke plan med så MULT 
 
20. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

Tages på mail (men starten af september) hos christian eller peter 
 

21. Eventuelt 
 
Jakob ordner jobopslag med thorn 
Bruges penge på synlighed 
Biografaftaler 
Jobopslagvirksomheder kunne kontaktes med sponsoraftaler 
 
Tak for godt møde 
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