
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Torsdag d. 12. april 2012 kl. 18.30-22 hos Sofie 

1. Valg af ordstyrer 

 
Christian 

 
2. Valg af referent 

 

Theis 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

 
Godkendt 
 

5. Udvalg 
- Status for sponsorudvalg 

i. Hvad er status på PA Consulting? 
1. Email med intet svar 

- Status for Virksomhedsdatabase-udvalg 
i. Er der sket noget videre?  

1. Intet sket, mulig start efter sommerferie. 
 

6. Evaluering af arrangementer 
- DØK Glögg 

i. Prøv at ligge det efter i forlængelse med timerne, og måske ikke op til 
påskeferien.  
Men god stemning og helt sikkert noget vi skal gøre igen. 

- LaTeX arrangement 
i. Lavt fremmøde, men fint udbytte til deltagerne. Der er oprettet 

facebook gruppe til LaTeX brugere, derudover vil det være godt med 
en workshop i starten af næste semester (september), og derudover 
et kursus til nye brugere i februar, marts. 
 

7. Etablering af DØK-Foreningen som AIS Chapter 
- Respons fra udvalget 

i. Christian, Jakob og Pamela fremlægger deres udlæg. 



ii. Jannik, Christian, Sofie, Pamela, Stine, Jakob og Theis var alle 
interesseret i at bruger der estimerede timer på, at udarbejde en 
fremlæggelse for Alumni, som laves i sommerferien, og derefter 
videre arbejde med legatsøgning osv. 
  
 

8. International Projektledelse via Jesper Sonne (Pamela) 
- Hvordan gør vi? 

i. Pamela har styr på det. 
ii. 25. maj fra 15.00 til 16.30 i kilen. 

   
9. Status på økonomi (Jannik) 

- Opdatering af beholdning 
i. Jannik skulle gerne få adgang til penge i morgen. 
ii. Christian sender en lille tak til Jakob for alt hans hjælp med økonomi 

 
10. Sommermanuduktioner 

- Christian konstruerer en mail til at finde en manuduktion i regnskab, som 
Theis sender rundt til 2. års studerende. 
 

11. DØK Career Week 
- Noget nyt fra udvalget? 

i. Et møde er afholdt, og vi har diskuteret hvordan strukturen skal være 
og hvorledes det skal afholdes. De første kontakter blevet kontaktet 
og vi foreslår det afholdes i starten af næste semester. 

ii. Muligt at lave noget networking om fredagen efter afsluttet 
arrangement. 
    

12.  MULT 
 

Ingen nye. From og Christian skylder stadigvæk. 
 
13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

 

17. maj hos Jannik kl. 18.30 

 
14. Eventuelt 

 

Theis er projektleder og Stine hjælper med at stable og hjælpe til Bachelor reception. 
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