Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Torsdag d. 22. september 2011 kl. 18.30-22 hos Peter
1. Valg af ordstyrer
Christian
2. Valg af referent
Frederik
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt

5. IBM / Microsoft – Cloud Arrangement (Christian)
IBM vil gerne “gøre” noget for os, men de vil ikke give penge. De vil gerne holde et
event om Cloud. Vi vil gerne have en til virksomhed ud, så det ikke går hen og
bliver ren reklame for IBM. Microsoft vil også gerne være med, evt. også 2ndC.
Planen er at de fortæller generelt om Cloud og ikke kun om deres egne Cloud
produkter.

6. Manuduktioner (alle)
- Om brugen af eksterne manuduktører og studerende (forslag om ekslusivret)
(Christian)
Vi laver ikke nogen ekslusivret, men derimod skal muligheden for at gentage
manuduktionen fremhæves overfor manduktøren.
-

VØS(1) manuduktion
Daniel og Theis er ansvarlig for at finde manuduktør.

7. Afklaring om portal (hvad og hvor meget fungerer) (Mr. Jølving)
Events og signup virker, det spiller! Siden skal stadig optimeres en del da der er en
del funktioner som er svære at finde.
Man skal kunne købe events, pt. køber man events som produkter.
Der mangler en virksomhedsdatabase/projektdatabase/casedatabase. Databasen
skal gå live så snart der er en virksomhed der opretter en opgave. Peter regner
med at databasen kommer op inden galla. Christian Jakob, From og Simon skriver

mail og får fat i virksomheder til databasen. Det er vigtigt at virksomhederne også
giver feedback efter en løst opgave som er skaffet igennem databasen.
Peter har en ide om at tilføje anmeldelser af valgfag, så nye studerende har bedre
mulighed for at vælge det fag der passer dem bedst.
8. Workshop om rapportopbygning (Pedro)
Thorn vil gerne holde et oplæg om hvordan man skriver en god rapport. God ide, vi
går videre med ideen, Peter snakker med Thorn. Vi tilstræber at holde det i uge 8
eller 9.
9. DØK-Dat’s initiativ (Christian og Fromtime)
Rasmus vil gerne supporte, og der er dermed større incitament for at komme i
gang. Ideen er at finde nogle tekniske personer på DØK som vil køre DØK-dat.
Frederik går med i gruppen, det er nu Christian, From og Frederik. Der skal findes
folk som vil være med i DØK dat, inden serverne bliver testet.
Mange af serverne er gået tabt under skybruddet, derfor vil Janik og Christian se
om de kan få erstatning for noget af det tabte, hvordan bliver undersøgt.

10. DØK Hyttetur (Peter)
- Skal vi snart indhente tilmeldinger/betaling for
Planen er at finde en hytte til 20-30 personer, det skal ske snart. Hytteturs
udvalget skal i gang med forberedelsesprocessen snart, idealt skal hytten
findes inde for de næste 2-3 uger.
Det ville være optimalt at udmelde dato for hytteturen ved DØK galla.
11. DØK SKI (hele banden)
Per fra årgang ’11 er ved at indhente et tilbud, det samme er Theis i gang med.
Tidspunkt/deadline for tilmelding skal findes hurtigst muligt.
DØK foreningen kan evt. supporte ved at give lidt alkohol.
12. Status på økonomi (Jakob)
- Opdatering af beholdning
Vi mangler penge fra From (manuduktion). Det ser generelt fint ud. Pt. 7500
kr. på kontoen.
13. Udkast til budget (Jakob)
Jakob laver nyt budget.
14. MULT
Ingen mult.

15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 27 oktober, kl. 18:30 hos Simon i Vanløse.
16. Eventuelt
Janik skal læse Cand. Merc. Aud., men vil stadig gerne være med i DØK foreningen
og være kasserer. Det skal undersøges om det er muligt, i forhold til vedtægterne.
Jakob snakker med Kruger ang. samme. Alle medlemmer bedes læse vedtægterne
igennem.
Jakob ser det som et problem at der ikke er blevet afholdt flere arrangementer, han
foreslår at vi laver en forretningsplan. Det er vigtigt at vi holder flere faglige events,
dette må meget gerne være et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

