
Valg af referent: From 
 
Valg af ordstyrer: Simon 
 
BA IM 
Inspari vil afholde gratis kursus om Business Intelligence. Det er et arrangement der vil 

gavne BA IM mere end DØK, men vi kan måske styrke vores forhold til dem. Det blev 

diskuteret hvorvidt det skulle afholdes eller ej. Betaling til arrangementet afhænger at 

arrangementets længde. 

 

Status på økonomi. Da Jannik ikke er til stede er status ukendt. Jannik vil blive bedt om at 

tilføje det til referatet når han har mulighed for det. 

 
Der henstilles til at mail fra Google groups ikke benyttes, da dette har skabt lidt forvirring. 
 

Bart kommer til Danmark igen og vil fortælle om war stories inden for projektledelse. Da vi 

ikke kan tage tage en samlet beslutning omkring tidspunkt for afholdelse, vil vi lægge en 

afstemning ud på vores facebook-side. Der kan vi samtidig få en tilkendegivelse om der er 

stemning for det. 
 

Der skal afholdes et matematikkursus, der skal tages stilling til om foreningen ønsker at 

støtte dette. Det besluttes at DØK Foreningen støtter ved at dække evt. underskud ved 

alm. manuduktør-takst af 2000 kr., hvis der bliver afsat 10 timers undervisning fordelt ud 

på to dage. Sidste år var der ikke afsat tid nok, og vi ønsker at få mest muligt ud af vores 

penge. Dato for afholdelse bliver med stor sandsynlighed d. 15 og 16 september. Stine 

kontakter Peter for at fastsætte de sidste detaljer. 

 
 
Nye initiativer: 
 

Bowling arrangement - iværksættes hurtigst muligt. DØK foreningen betaler halvdeling af 

baneleje. Er reserveres 10 baner. Jakob og Pamela står for at arrangere det, og sender 

info til Peter som opretter facebook og web. 
 

DØK LAN - Kan arrangeres igen, men skal foregå på en netcafé hvor vi alle kan være og 

hvor der er licenser til alle de gængse spil. Let's play! Ikke betalings arrangement, 

facebook event burde kunne klare det. Gøtte og From står for dette. 

 

Excel kursus - Det undersøges hvorvidt vi kan få Microsoft til at afholde et kursus. Gøtte 

tag kontakten. Er dette ikke muligt kan vi evt. høre Grande-far (if not Microsoft then 

Grande end if). Dette bliver en op til den nye bestyrelse. 
 



 


