Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Torsdag d. 11. oktober Kl. 18.30 hos DIT-LAB

1. Valg af ordstyrer
- Christian er valgt
2. Valg af referent
- Peter har vundet
3. Godkendelse af dagsorden
- Manuduktioner indsættes, og bowling evalueres under eventuelt.
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Godkendt.
5. Business Intelligence i praksis (Christian)
- Inspari er friske, Christian følger op med Svendsen.
- DØK Foreningen bestemmer indholdet.
6. Status på økonomi (Jannik)
- Opdatering af beholdning
i. 15k på kontoen.
ii. Der er gået penge ind for bowling.
iii. Der er ikke gået penge ind fra intro, hvilket de må følge op på.
iv. Jannik udarbejder regnskab søndag.
7. Status på ”War Stories” (Pamela)
-

Der er stemning for at afholde oplægget 13. november klokken 19, hvilket
forelægges Jesper Sonne.

8. Excelkursus for 3. semester (Christian)
-

Arbejdsgivere efterspørger excel-kundskaber, og der er generel interesse for
et kursus. Grande er kontaktet som mulig underviser.

9. Evaluering på Matematikkursus (Stine og Sofie)
-

Deltagelsen var stor og deltagerne motiverede. Folk gik døde ½ time inden
afslutning, så tiden var udmærket. Behovet er stort.

10. Punkter til generalforsamling (alle – MEGET VIGTIGT)
-

Hvad definerer en ”DØK’er”? Vedtægterne siger at medlemmerne er dem
som studerer på DØK-uddannelsen. Dette bør ændres – men i hvilken
retning. Skal IMBE (Cand.merc.it-concentration) defineres som DØKuddannelsen eller er det kun HA(it.). Såfremt vi ikke definerer IMBE som
DØK-uddannelsen, er Cand.merc.it-studerende reelt set ikke længere
studiemedlemmer, men blot alumnemedlemmer (Christian)
i. Problemet består i at ordlyden i vedtægterne er tvetydig. Inkluderer
det nuværende studerende på kandidatstudierne uanset hvilken
bachelor de har?
ii. Vælger man at inkludere kandidatstuderende har man en meget
heterogen medlemskab, hvor en stor del er engelsksprogede.
iii. Der er tale om at opstille kandidatstudierne, hvilket vil løse problemet.
Der er dog ingen garanti for et det vil ske eller hvilken tidsramme, det
eventuelt vil ske indenfor.
iv. Der indstilles en ordlydsændring til generalforsamlingen. Den
udarbejdes af Christian og vendes med resten af bestyrelsen inden
galla.

Forberedelse på Generalforsamling (alle)
i. Udskydes til møde inden generalforsamling.
11. Manuduktioner
- Mikro: Bør afholdes som en kombination af førelæsning og workshop /
øvelser. Sigrid vil gerne holde det igen i år. Sofie melder sig også. Der
lægges op til to dage med skiftevis forelæsninger og øvelser.
- Finansiering: Pamela nævner et muligt behov. Hun undersøger nærmere.
Jannik kontakter sine almen-buddies for at skaffe manuduktør.
-

12. MULT
-

Peter og From får mult for Career Week. From og Jannikz laver filur til næste
gang.

13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- Næste møde er torsdag den 8. november. Sofie lægger hus til.
14. Eventuelt
- DØK Bowling: Stor deltagelse (41/50), og folk var glade. Både tidspunkt og
længde var glimrende. Blanding af hold fungerede. Bør gentages! 
- DØK Lan: Vi vil gerne støtte det gode initiativ med goodiebags. Deltagende
bestyrelsesmedlemmer vurderer på dagen, hvad der er hensigtsmæssigt at

-

støtte med, inden for rimelighedens grænser. Der lægges kræfter i at promovere
eventet.
DØK Career Week: Udvalget har ikke overskud til at udmønte visionen og
aflyses derfor. Idéen er god og sendes videre til den nye bestyrelse.
Mange penge – Open Mic Night: Man kunne udlodde præmier til bedste idé
ved en Open Mic Night. Eventuelt en iPad. Skal annonceres i god tid, så
studerende kan forberede sig hjemmefra.

