Dagsorden bestyrelsesmøde i DØK Foreningen
Torsdag d. 6. juni 2011 kl. 18.00-22 hos Jakob
1. Valg af ordstyrer
Simon
2. Valg af referent
Frederik
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt
5. Godkendelse af Referat for Generalforsamlingen
Referat fra Davis er godkendt
6. Arrangement omkring IT hotshots (Christian)
Michael Arvn fra Enabling kommer og holder foredrag, Christian han
snakket med ham.
Vi har nu 3 personer som kommer og holder foredrag, Michael, Jesper
og Mogens. Dvs. at vi ikke mangler flere.
Det kommer til at blive efter næste semester start, så den nye årgang
kan være med. Alumni er også velkomne, de må meget gerne bidrage
med lidt forplejning til arrangementet.
7. Sharepoint Arrangement (Christian)
Christian har snakket med CTO fra Enabling, han vil gerne komme ud
og holde et foredrag om Sharepoint hvis det er noget vi ønsker. Man
kunne også snakke med Microsoft, de vil sikkert gerne folde et
arrangement for DØK, da det er ren promovering for dem og deres
software. Christian snakker med Microsoft.
8. Forberedelse af manuduktioner til sommer (Alle involverede)
- Er manuduktørerne på plads hhv.
Det er for dårligt at vi ikke har holdt flere
manuduktioner, også af hensyn til tabt indtægt.
-

-

1. År datalogi
Er på plads, Peter laver event på facebook. Det
kommer til at koste 100 kr. pr. studerende. Frederik
tager imod penge fra de studerende når de møder op
til manduktionen, han skriver navnene ned på alle
deltagere.
VØS(1/2)

For sent. Det var desværre ikke muligt at få fat i
nogle som kunne holde manuduktionerne.
MEN vi kan evt. holde en manuduktion for dem der
skal op i VØS igen, da ca. halvdelen af de 1.års
studerende dumpede VØS, og skal derfor op igen
efter sommerferien.

9. Status på økonomi (Jakob)
- Opdatering af beholdning
6400 kr.
Galla sponsorat er hentet fra Alumni for at dække leje af galla
lokaler mm.
Vi har indtil videre modtaget 10.000 fra prosa.
Jannik vil gerne være kasserer næste år. Jakob vil gerne
fortsætte, det kunne evt. være sammen med Jannik.
10. Status på opslagstavle/TV-skærm (Katrine, Jannik og Theis)
Der er kommer en hjemmeside hvor man kan redigere teksten til TVskærmen: Ditlab.cbs.dk/info/admin – Vi mangler et password, Jannik
ser på det.
11. Mulighed for Metro kort til bestyrelsen/medlemmer (Christian)
Vi har fået tilbudt Metrokort ifm. Oprettelsen af CVR-nummer. Vi kan
vælge imellem om Bestyrelsesmedlemmerne hver kan vælge at få et
eller om DØK-Foreningen (og evt. også intro) kan få et fælleskort.
Vi bestiller et kort til Peter, da han forhåbenligt bliver ved med at være
introvejleder i nogle år
12. Status på Portal (Peter, Daniel og Frederik)
- Hvornår kan vi gå Live?
Intet nyt siden sidst
- Gik betalingsløsningen i orden
Ansøgning bliver sendt i næste uge. Der kan gå nogle måneder
før PBS godkender, derfor sendes den snarest.
13. Planlægning af DØK-DAT arrangement (Alle)
En dag hvor vi mødes og ser på det udstyr vi har fået sponsoreret.
Derefter opsætning mm.
Det handler om at finde en gruppe af folk som gerne vil være sammen
om noget nørderi i forbindelse med brugen af det nye udstyr.
Der skal være et pre-arrangement kun for bestyrelsen hvor vi ser på
udstyret og finder ud af hvad vi gør inden vi invitere flere studerende
ind i det. – Daniel og Christian står for det. Måske holders der ikke
noget pre-arrangement, Daniel og Christian finder en løsning.

14. DØK Hyttetur (Peter)
Turen bliver i marts. Der skal nedsættes et udvalg.
-

Nedsætning af udvalg
Peter
Simon
Daniel
Theis

15. MULT
Daniel kom for sendt, men havde MULT med!
16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Der er lavet en doodle, næste møde bliver ”on a boat!”.
17. Eventuelt
Manuduktioner for dem der dumpede i VØS2, se punkt 8.

