
Referat bestyrelsesmøde i DØK Foreningen 
Onsdag d. 20. april 2011 kl. 18.00-22 hos Katrine 

1. Valg af ordstyrer 
- Peter 

 
2. Valg af referent 

- Peter 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Godkendt 
 

5. Arrangement omkring IT hotshots (Christian) 
- Mogens Nørgaard har givet GO og står stand-by på at en dato 

frigives. Jesper Bergstedt (2ndC) står også stand-by 
- CGS synes vi skal have én mere til foredragsholder, før vi kan 

gøre det interessant  
- Mikael Konnerup er ikke til at få fat i. Det er nu der skal tages 

kontakt til bekendte hot-shots. 
- Kontaktoplysninger på Erik Damgård og Klaus Risikokær er ikke 

fremskaffet, da dette er 2 mænd der ønsker at være anonyme! 
- Arrangementet planlægges at gennemføres i efteråret, så de 

nye fraggler får glæde af det. På den måde skabes også lidt 
hype om DØKForeningen inden galla. 
 

6. Forberedelse af manuduktioner til sommer (Alle involverede) 
- Er manuduktørerne på plads? 
- Kontaktpersoner til manuduktørerne sikrer sig at alt er afklaret 

og datoer fastsættes. Lørdag inden de respektive eksamener er 
at foretrække. 
 

7. DØK Gaming (Christian, Frederik og Daniel) 
- CGS var syg og kan derfor ikke give feedback på evaluering :-/ 
- Fremmødet var stort og alle var glade for det. Fremmødet 

skydes til omkring 35. SUCCES! 
- Daniel skriver til alle deltagende med tak for deltagelse for at 

pointere at DØKForeningen stod bag. 
- Vi gentager succesen! (næste semester) 

       
8. Status på økonomi (Jakob) 

- Opdatering af beholdning 
- CGS: I en mail fra Jakob fremgår det at vi har 13.400 på 

kontoen og ingen skyldnere    
    

9. Status på opslagstavle/TV-skærm (Katrine, Jannik og Theis) 



- Intet nyt. 
- Jannik tager fat i Peter Rytter om opsætning. 

 
10. Status på Portal (Peter, Daniel og Frederik) 

- Hvornår kan vi gå Live? 
i. Der har ikke været holdt arbejdsdage siden sidst. 
ii. Vi forventer at kunne gå live efter endnu en arbejdsdag. 

- Gik betalingsløsningen i orden 
i. Vi venter på godkendelse fra PBS (NETS). Det tager op 

til tre måneder. 
 

11. Planer med IT-Udstyr fra GlobalMatch (alle) 
- CGS: Foreslår vi (gen)nedsætter en DØK DAT gruppe, en 

blanding af erfarne og uerfarne, DØK’ere til hvem udstyret står 
til rådighed for fri leg. Indtil at vi ved hvad det ”kan”, er det 
måske også svært at stille konkrete opgaver for døren. 

- Jannik foreslår at vi laver et facebook event for folk, der har lyst 
til at arbejde med serverne. 

- Daniel bliver serverboss og samler en gruppe. 
 

12. Støtte til Bachelorreception (alle) 
- CGS: Synes personligt at 5 jern er mange penge at støtte med. 

Sidst gav vi 40 kr. pr. næse og regnede med ca. 60 mennesker 
– dvs. 2400 kroner i alt – det var desuden 10 kr. mere pr. næse 
end det foregående år. Eftersom der bliver gjort noget 
ekstraordinært ud af det i år mener jeg godt vi kan skrue beløbet 
op på 50 kr. pr. næse ca. 3000 kroner i alt. 

- Katrine fortæller at pengene går til forplejning til receptionen, 
fadøl til efterreception på ditten, og bannere. 

- Vi vil meget gerne støtte det store stykke arbejde, der lægges i 
at planlægge en fed reception. 

- Det besluttes at der støttes med 4000 kroner, med den 
begrundelse at der lægges et exceptionelt stort stykke arbejde i 
receptionen. Det forventes at DØKForeningen promoveres med 
navn og logo til receptionen. 
 

13. DØK Hyttetur (Peter) 
- Peter foreslår at hytteturen gentages, under lidt andre 

forudsætninger: Hytteturen lægges i marts 2012, størrelsen på 
hytten sættes til 30-50 mand. 

- Der bør nedsættes et hold bestående af et par personer per 
årgang, der får ansvaret for at arrangere. 

- Tilmeldingsfristen (bør) sættes så afbestilling af hytten kan nås 
hvis tilslutningen ikke er tilstrækkelig. 

- Eventuel støtte afgøres udfra tilslutningen op til. 
    

14.  MULT 
- Katrine har indfriet sin MULT med lækker kage. 

 
15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 



- Næste møde aftales over mail med doodle. Formanden 
iværksætter dette. 
 

16. Eventuelt 
- Det er sløjt at afmeldinger til møder kommer i sidste øjeblik. Der 

bør tilstræbes at afmeldinger, der kan forudsiges, foretages i så 
god tid, at mødet kan nå at flyttes, hvis der er behov for det. 

- Der var super at Christian sender grundige noter til 
dagsordenen, når han ikke kan deltage. 

- Maden og kagen var fantastisk! 
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