Referat bestyrelsesmøde i DØK Foreningen

Torsdag d. 24. februar 2011 kl. 18.00-22 hos Jannik Henriks
1. Valg af ordstyrer
Peter
2. Valg af referent
Katrine
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt
5. Arrangementer
- Arrangement omkring IT hotshots (Christian)
Christian venter stadig på svar fra Mogens Nørgaard. Det er fastsat til april,
Christians chef vil gerne. Hvis man selv kender nogle, må man gerne hive fat I
respective kontakter. Christian har en mail, man kan sende videre, hvis man
vil, så skal han bare kontaktes.
Jannik kan prøve at høre nogle af dem på CAICT om de har lyst til at lave et
arrangement.
6. Strategi for tværgående HA(it.) samarbejde (Christian)
Alle i Århus er ikke automatisk medlemmer. Men studielederen skal
kontaktes, så vi kan høre hvor mange der er. Hvis ikke de er så organiserede,
kunne vi måske hjælpe dem.
Omvendt, skal vi nok tage en cost-benefit analyse på initiativet, får vi reelt
noget ud af kontakten.
Christian mener der skal vælges en ”repræsentant”, der kan tage kontakten
med dem og snakke sponsorer/annoncer/arrangementer osv. De havde
tidligere god succes med det.
Christian tager kontakt til dem. Og så ser vi om der skal vælges en
repræsentant.
7. Forberedelse af manuduktioner til sommer (Christian/Alle)
Vi skal have arrangeret manuduktioner, vi har repræsentanter på hver årgang.
Hvilke fag skal er det relevant at lave manuduktion på og hvem kan afholde
dem.

1. år: Regnskabsvæsen og bogholderi (steffen thisted eller høre
Komplett), skriftlig datalogi (Troels Liebe Bentsen)
2. år: Økonomi (Katrine prøver at høre nogle på hendes årgang)
3. år: Ingen manuduktioner, vi er få få og for sløve.
Manuduktioner for januar-eksaminer skal arrangeres inden bestyrelsen træder
af i november
8. Brainstorm af sponsorer og vores tilbud (Christian)
Hvilke virksomheder har vi ikke kontaktet så meget før, som måske ikke ved
at DØK-foreningen eksisterer?
Jannik hører sin far om han kender nogle der måske kunne være interesseret
og NNIT og Maersk. Hvad med VALCON og PA, som Louise har haft ude og
holde oplæg på DØK? Dem kontakter Peter.
Der skal koordineres med intro inden vi rykker.
Der kan laves en brainstorm på mail.
Vi skal sætte os sammen en dag og lave noget fedt sponsor-materiale.
Hvilke tilbud har vi nu:
Jobopslag, logo på hjemmeside, logo i nyhedsbrev og
arrangement, Facebook, sponsorering til en kåring af ”Årets
DØK’er” f.eks. et gavekort, Jannik tjekker om der må sættes et
banner op på DIT-lab.
9. DØK Fodbold (Jannik)
Jannik vil gerne prøve at få et fodbold-hold op og stå. Kan DØK-foreningen
hjælpe det på benene? DØK foreningen kan nok ikke som sådan stå for det.
Men hvis folk har lyst til at starte det op selv, kan det da være DØK foreningen
vil støtte med et beskedent beløb. Og ellers må ”holdet” selv med tiden
indkræve kontingent.
10. DØK LAN (Christian)
Inspireret af Alexander fra 2. år. som arrangerede det. Det synes folk måske
kunne være sjovt. Dét kunne vi lave til et DØK arrangement. Det kunne også
sponsoreres. Vi skulle reklamere på eks. Facebook og reservere pladser på
en netcafé. From, Frederik og Christian er tov-holder på det.
11. Status på økonomi (Jakob)
- Opdatering af beholdning
Udgår fordi Jakob ikke er der. Men DØK Dat har brugt 200kr siden sidst.
12. Nedsætning af Nyhedsbrevs-udvalg (Alle involverede)
Det blev diskuteret hvorvidt der overhovedet skulle være et nyhedsbrev, fordi
det sidste blev der lagt mange kræfter i i forhold til ”åbningsraten”.

Vi har bestemt at skrotte nyhedsbrevet og i stedet lave opslagstavle.
Jannik hører Helle om vi kan lave noget ”fedt” med en tavle. Udvalget er:
Jannik, Theis og Katrine, som skal sørge for at den er opdateret med det hele.
Hvad gør vi så hvis der kommer jobannoncer. Vi sender en mail ud hvis der
kommer jobannoncer – og de skal ud med det vuns med mail og Facebook og
så skal det hænges på tavlen og hjemmeside for 1000 kr.
13. Nedsætning af Portal-udvalg med henbik på udvikling af ny platform
(Christian)
Thorn og Peter har lavet DØK fest, DØK Alumni og langt med DØK
foreningen og portalen. De mødes igen den søndag d. 6. marts.
Er der nogen der har lyst til at være med i deres ”DØK Dat”: Frederik og
From.
14. Nedsætning af Glögg-udvalg (Alle)
Torsdag d. 10. Marts: Jannik, Simon og Christian sørger for det. Og så
kommer alle andre og hjælper.



der skal findes et sted hvor det kan købes (måske Gøtstads Nettomand?)
Det skal køres ud

15. Håndtering af referat for næste generalforsamling (Alle involverede)
Der skal være en procedure der gør at referatet ikke forsvinder som sidst
(med David). Vi skal have en computer med. Hvis det ikke kan lade sig gøre,
skal formanden tage referatet umiddelbart efter mødet.
16. DØK Fest (alle involverede)
Der er ingen indvendinger alligevel
17. Status på Studenterforeningsfredagsbar (Alle)
Det er ”awesome” vi holder vores egen første fredagsbar d. 11.marts sammen
med ha.jur. Promovér det NU!!
18. MULT
Ingen MULT
Christian tager selv en MULT
19. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
24 Marts. 2011 hos Katrine Steenberg
20. Eventuelt
Oprydning i depot på DIT-lab.

Intro vil gerne gøre rent på depot(overtage). Set skilt på vodka og andre
genstande der forbeholder sig DF.
Katrine skriver en mail til alumni
DØK foreningens bestyrelse skal have deres egen Facebook, hvor vi kan
minder hinanden om opgaver osv.
Formanden (Christian Sørensen) tilstræber at holde styr på sine rekrutter hver
2. Uge.
Vi skal anvende Facebook siden til at holde”styr” på hinanden og skubbe
hinanden således vi når vores mål.

