
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Torsdag d. 13. marts 2012 kl. 18.30-22 hos Stine 

1. Valg af ordstyrer 
Jakob 
 

2. Valg af referent 
Jannik 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af Theis og Jannik hhv. Latex kursus og DØK ’09 reception og Karrier uge 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 
Godkendt 
 

5. Open Mic evaluering og opsummering 
- Christian har referat fra mødet 
- Efterspørgsels på kursus om ”hvad kan/er en DØK’er”, ”A-kasse”, ”Case 

Competition”, ”Fremlæggelse i timer”, ”DØK blåstempel”, ”Konsulent – 
Strategi”, ”Sharepoint og SAP” – 2ndC arrangement  

- Workshop og virksomhedsbesøg 
- ”Barcraft” 
- Abonnér på CBS Student mail – identificer hvad der relevant og interessant 

at kigge på 
 

6. Spil/Case Competition 
- Er der sket noget videre eller har vi fået nye tanker om projektet? 
- Ideen er der, lave det til efteråret med mikro og makro 

 
 

7. Udvalg 
- Status for sponsorudvalg 

i. PA Consulting er interesseret  
- Status for Virksomhedsdatabase-udvalg  

i. Død sild for tiden 
ii. Sponsor kunne forklare om dette 
iii. Tag fat i 3. Årsstuderende og sig de skal forklare om dette til deres 

virksomhed hvis virksomheden synes det er interessant 
- Tag fat i Rytter for at få adgang til kælderen til servere 

 
8. DØK Glögg 

- Ikke købt ind endnu  KØB IND 
- Peter tager sig af bartenderne ;) 
- Kan vi få adgang til 6. Sal 
- ECO. Skal pyntes og der skal vælges bartendere (doodle til bartender)  



 
 

9. Etablering af DØK-Foreningen som AIS Chapter 
- Læs udsendte mail. 
- Jakob, Pamela og Christian – Laver et konkret bud på hvad der er af 

omkostninger og muligheder 
   

10. Status på økonomi (Jannik) 
- Opdatering af beholdning 

 
11. Sommermanuduktioner 

- Datalogi – Ringkøbing vil gerne, han vil gerne have en fagbeskrivelse 
i. Hvad vil vi have? 

1. Integration mellem de trelag – trelagsmodelen,  
2. Skriftlig eksamen:  

- Regnskab 
i. Christian skriver mail ud til 2 og 3 år 
ii. Jannik spørger på PwC 

12. Latex kursus: 
- Refhauge vil gerne lave til både noobs og gode Latex brugere 
- D. 2 april – 2-3 timer - Godkendt 
- Opsætnings guide 

13. Bachelor reception: 
- Christian tager kontakt til Alumni 

i. Alumni vil gerne fremover stå for receptionen 
14. DØK career week 

- Stillingstyper (IT-projekt leder, BI Consulent osv.) frem for virksomheder 
- Jannik, Peter, Theis og From 

    
15.  MULT 
 
16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

 

12/04-2012 Hos Sofie – Stine laver mad 
 

17. Eventuelt 
- NOTHING!  
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