Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Torsdag d. 8. november Kl. 18.30 hos Sofie
1. Valg af ordstyrer
Stine
2. Valg af referent
Jannik
3. Godkendelse af dagsorden
Tilføjet BOSSK punkt samt bilag formalia
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt
5. Status på økonomi (Jannik)
Peter finder udstående jobannoncer (questback, implement)
Udlæg for BOSSK er flyttet til hyttetyr da de var forkert konteret
-

Opdatering af beholdning
Bilag formalia

6. Status på ”War Stories” (Pamela)
Bestilt lokale, finde ud af budget for status, 29 har indtil videre sagt ”deltager” på
FB.
500 kr er godkendt til brug af sodavand, øl og chips til deltagere
7. Excelkursus for 3. semester (Pamela)
Aftalt med Grande at han gerne vil afholde dette, Pamela og Grande vil finde ud af
hvilke emner der skal gennemgås osv.
Talt om hvor vidt der skal afholdes et kursus for alle DØK’ere der vedr. excels
funktioner.

Stine taler med Grande og ser hvad de kan finde ud af til d. 9/12.
Eventuelt om Alumni sponsoringen
8. Cross-University IT Case Competition (Christian)
-

Christian og From har været til foreningsmøde hos Prosa hvor der er skabt
kontakt til studenterforeninger på andre it-universiteter. Målet er at få skabt
en case competetition på tværs af universiteterne. Der bliver nedsat et
udvalg næste år der står for dette.

9. Vision for DØK-Foreningen 2013 (alle)
-

Fortsætte hvor vi har ”sluppet”. Gå efter at få flere sponsorer.

-

Der bliver ikke fulgt ordenligt op på de gode idéer.

-

Der skal arbejdes på at få alle i bestyrelsen til at komme med inputs.

10. DØK Hyttetur
Sofie finder hytte
11. BOSSK sponsorat
Vi vil gerne tildele dem 3.000,- kr. mod:
Tilbage levering af sidste års overskud, hvis sådanne skulle eksistere
Budget for hvad penge skal bruges på
Bilag for hvad penge er brugt på (til den onde kassere)
Penge bliver udleveret mod vederlag af bilag 

12. MULT
Daniel og Peter giver en øl bajer i byen
13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Hvis Stine genindvælges i bestyrelsen vil hun gerne lave lækker 3-retters menu

14. Eventuelt
Der bliver diskuteret hvorvidt DØK Foreningen skal være med til at skabe en wiki
eller et lektie/note/eksamen opslagsværktøj til at dele viden og skabe inspiration på
tværs af årgangene.
Der bliver set negativt på spredningen af tidligere opgaver og eksamensopgaver fra
DF side da dette kan være med til at øge incitamentet til at for freeriders.
Ellers så tak for i år og håber at se mange af jer næste år.
Et sikkert farvel til Peter ”the millionær” Toft, et tab for foreningen.

