Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Torsdag d. 17. januar Kl. 18.30 på ditlab
1. Valg af ordstyrer
 Simon
2. Valg af referent
 Jannik
3. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 Godkendt
5. Idéer til fremtidige arrangementer (alle)
Note skrivning og eksamensoplæsning
 Lav en poll på FB om det er noget folk har haft før og om de er interesseret
(Niels)
arrangementer der har med forskellige IT specifikke ting
 Sharepoint arrangement der handler om hvad er det, hvad bruges det til?
(Christian G. Sørensen)
 Poll på FB der har til formål at finde ud af hvad vores studerende har lyst til
at afprøve. Tages op til næste møde for at finde ud af hvad vi kan gøre
(stefan)
 Job samtale interview teknik (Niels – smider den op på Stefans poll)
 Job efter uddannelsen (Jannik)
o Vejen til den pågældende stilling
o ”normal” arbejdsdag
o hvordan er ens forventninger vs. Virkeligheden
 To CIOs der taler om deres FORSKELLIGE IT Strategier (christian)
6. Skal vi genoverveje nogle gamle idéer (alle)
- LaTeX-kursus til alle de store opgaver på alle tre bachelor årgange? (From)
i. From tager kontakt til Refshauge om han er interesseret
ii. Hvad er succes kriteriet
- Status på Career Week ? Skal det droppes eller genoptages?
i. Vi gør det til én dag jf. Job efter uddannelsen (Jannik)
- DØK-Lan måske tid til en gentagelse i starten af semesteret hvor folk har tid?
i. Stefan tager kontakt til DØK-2012 DØK-Lan gruppen
ii. Vi vil gerne give en ting fx 20 kr. Pr person til en cola eller lign.
- Rapport workshop med Thorn ?
i. God idé til første års
ii. Ind på poll (Stefan)
- Andre gamle idéer som enten kan køres igen eller idéer som aldrig nåede at
blive til noget ?

-

Paintball (tal om det igen til foråret når det bliver varmere)
i. God idé
DØK Bowling (tal om det senere på året da det ligger for tæt på tidligere
event)

7. Sommermanuduktioner (alle)
- Især regnskabeksamen på 2. Semester (Jannik)
i. Ændre fremlæggelsen til at det skal være en workshop
1. Visse udfordring med at folk ikke møder forberedt op
ii. Sofie prøver at finde nogle der kan hjælpe hende med at afholde en
workshop så tager vi den til næste møde
- Ringkjøbing fik ros for hans Datalogi manuduktion sidste år ? Måske en
gentagelse.
i. Christian + Theis tager kontakt til Ringkjøbing om en dag
8. Status på DØK Glögg (Sofie)
- Find en passende dato for alle årgange.
- Torsdag d. 21/03-2013
- Vi mangler at finde æbleskiver, flormelis osv.
- Showet starter kl.1500
- Stefan laver FB event
9. Status på Hytteturen (Sofie)
- Sofie finder ud af varme situation mht. Brænde
- Affald skal brændes (kun brandbart)
- Hytten er betalt
10. Nye medlemmer/udskiftning på Sponsor udvalg
- Hvad er status ?
- Gør vi stadig noget i sponsorpleje ?
- Christian hjælper Theis med at finde hoved og hale i det hele
- Alle gør en indsats og har følerne ud
- Simon og Stefan hjælper til at med at holde status på hvordan det går
11. Status på Økonomien (Jannik)
- Penge på hængende på julefrokost og manuduktion
- From tager fat i Peter of får hævet alle pengene vi mangler til vores
arrangmeneter
12. Status på Cross-University IT Case Competition (Christian)
-

Afventer information

13. Skal finde en person, som er ansvar på at ligge opslag på hjemmeside, samt
uploader vores referater efter møderne.
-

From, Sofie holder styr på det

-

THeis skal have adgang så han kan være tovholder

14. MULT
-

Stine mult = for sen afmedelse

-

Theis fordi du sejler og ikke har oprettet hytteturs event ordenligt

15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- Torsdag d. 28/02-2013 hos Jannik
16. Eventuelt
-

