Referat for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen
Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 18.00-22 hos Jannik Henriks
1. Valg af ordstyrer
- Katrine er valgt
2. Valg af referent
- Christian er ”valgt”
3. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Godkendt
5. Arrangementer
- Arrangement omkring IT hotshots (Christian)
i. Jannik hører CAICT ansatte om de kender nogle ansatte.
ii. Simone Windum, Christian Langkilde kender Niels Kaae
og Jesper Nørregård arbejder der. Vi kunne tage fat i
ham.
iii. Frederik kender til en fyr, der har vundet Venture Cup
som vi kunne tage fat i.
iv. Janniks onkel har Bolignet, som han også har startet,
som vi også kan tage fat i.
v. Klaus Riskjær og Erik Damgaard(?)
vi. Hvordan sælger vi den?
vii. Kontakten til KR og ED, kan tages i et åbent Google Docs
6. Strategi for tværgående HA(it.) samarbejde (Christian)
- 33 aktive studerende
i. Det kan ikke betale sig at kontakte dem
7. Forberedelse af manuduktioner til sommer (Alle involverede)
- VØS(1): Thisted er på stand-by. Vi kan evt. tage kontakt til
Komplett eller Aspari! Frederik tager kontakt til Aspari.
- Troels er frisk på Datalogi
- VØS(2): Katrines årgang har ikke svaret tilbage.
- Vi skal huske at arrangere manuduktioner, inden bestyrelsen
aftræder!
8. DØK LAN (Christian, Frederik og Daniel)
- Vi skal prøve at holde det i påskeferien.
- Frederik har snakket med netcaféen på SP. Der koster det pt. 5
kr. i timen. Vi skal høre om det er tilbud de kan opretholde til vi
kommer derover.
- Arrangementet skal ligge fra 19 til 01.
- Det bliver awesome!

9. Status på økonomi (Jakob)
- Opdatering af beholdning
Ingen opdatering på det!
10. Status på opslagstavle/TV-skærm (Katrine, Jannik og Theis)
- Jannik har snakket med Peter, der fortæller at den næsten er
online.
- Der er mulighed for at logge ind via et CMS og opdatere
indholdet via XML-kode.
- Det bliver nice!
11. Status på Portal (Peter, Daniel og Frederik)
- Der skal en arbejdsdag mere til, før vi er kørende.
- DØK-Foreningen skal have et CVR-nummer (hvis vi ikke har et),
for at betalingsløsningen kan køre
- Peter skal skrive til Jonas Bütcher for at bede om et CVRnummer, hvis det findes.
12. Indkøb af el-skinner til kælderen i DIT-LAB (Peter)
- Peter har noteret at der ingen elskinner er i kælderen.
- Jannik spørger Helle Zinner om de kan betale det.
13. Evaluering af sidste studenterforeningsfredagsbar (Alle)
- Det negative:
i. Anlægget røg (det gik i protection mode)
ii. Døren ind til ECO gik i baglås.
iii. Nøglen knækkede, men en låsesmed kom til undsætning.
iv. Da låsesmeden kommer, går anlægget permanent.
- Det positive:
i. 3000 kr. i overskud
ii. Der blev solgt pænt ud i lagrene
iii. Kontaktpersonerne fra ECO var tilfredse
- Næste studenterbar er den 13. Maj
- Vi skal have mere sprut til næste gang.
- Summa summarum: Der gider vi godt binde os til igen!
14. MULT
- Christian har inkasseret sin i form af Chips og dip
- Katrine bager kage til næste gang!
15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- Onsdag den 20., hos Katrine
16. Eventuelt
- Intet eventuelt

