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Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Torsdag d. 28. februar Kl. 18.30 hos Jannik 

1. Valg af ordstyrer 
- Niels 

 
2. Valg af referent 

- Stefan 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 
- Godkendt 

 
5. Diskutere sekretærrollen (Kan en suppleant være sekretær?) 

- Ifølge vedtægterne kan en suppleant ikke være sekretær. 
- Lad det være bekendt at Simon fra og med i dag d. 28.02.2013 
- Stefan indvilliger mod egen vilje at tage posten, flink fyr. 

 
6. Prezi-kursus (Stefan) 

- 5850,- ex. Moms for kursus.  
- Simon ser godt ud i dag. – Stadig rødhåret. 
- VI laver en poll og sender ud for at afveje stemningen om 

arrangementet. Godkendt. 
 

7. Diskutere retninglinjer for vores facebook page. 
- 2 sider, gammel side skal slettes (Jannik er åbenbart adm uden 

at vide det) – From sletter siden inden 3 timer. 
- Gruppen skal lukkes for uvedkommende, jobopslag o.lign skal 

kun slåes op hvis de har punget ud. 
- Non-profit studieorganisationer støtter vi gerne, mens andre 

foreninger/organisationer samt virksomheder bliver slettet fra 
siden ved opslag omkring non-profit-events. 

- Niels snakker. Niels stoppede. Niels nikker. 
- Vi støtter alle events af døkkere (BOSSK, DØK Lan etc. Samt 

CBS students) 
 

8. Beslutte hvilke ting fra facebook poll’en vi skal gå videre med 
- Job efter uddannelse samt sharepoint gåes der videre med da 

interessen har været størst her. 
- Christian Gøtstad går videre med sharepoint. 
- Jannik går videre med job efter uddannelse omkring start april. 

Tirsdage, omkring 17-17.30 cirkus. 
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- Jannik går videre med idé vedr. Workshop arrangement med 
Roozz og vender tilbage med status på denne med henblik på 
mulige studiejobs/jobs. 
 

9. Forslag til et idékatalog / videndelingsforum (Theis) 
- Theis foreslår at lave en bog som indeholder div. Arrangementer 

med hvad vi har brugt, hvordan vi har gjort det og lign. Til 
fremtidige bestyrelser så vi kan huske hvad der er købt, budget, 
indkøb etc. 

- Theis står for at lave skitse som kan bruges fremover så vi kan 
gemme vores gode ideér. 

- Alle har vedtaget dette. 
 

10. Status på Økonomien (Jannik) 
- Økonomien ser fornuftig ud, der har været mangel på initiativ til 

at indkræve pengene men disse kommer ind nu (status på 
økonomi pt. -4000, dog med indtægter på 22.000) 

- Formanden laver en udmelding på DØK-foreningen om at 
pengene først bliver trukket nu. 

- Sofie ser Jannik over skulderen med henblik på at overtage 
hans stilling. 

- Jannik skylder Sofie penge, Niels klager over at ingen skylder 
ham penge. 
 

11. Status på Cross-University IT Case Competition (Christian) 
- Da Christian ikke er her og ikke har mulighed for at fremføre sit 

punkt, derfor udgår punktet. 
 

12. Status på Hytteturen (Sofie, Stine, Simon og Theis) 
- Den falske hyttetur bliver langsomt nedtonet og vi reklamerer for 

den nye.  
- Øl bliver diskuteret, og der bliver senere taget stilling til hvordan 

vi skaffer øl. 
 

13. Status på DØK Glögg 
- Der mangler blot at blive inviteret undervisere.  
- Ugen op til hjælpes skal Sofie have hjælp. 

 
14.  Sommermanuduktion 

- Theis tager fat I en-eller-anden inden næste møde og får styr på 
datalogi-manduktion. 
 

15.  MULT 
- Stine  
- From 
- Theis 
- Stefan 
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16. Eventuelt 
- Dato for næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 04. April 
- Simon forstår, efter 10 minutters diskussion, ikke hvorfor det 

bliver inden hyttetur. 
- Simon udbryder igen, hvad med d. 29 marts som stadig er i 

påsken. 
- Tirsdag d. 9 april er hermed næste møde (hos Stine - Sofie, 

From, Theis og Stefan tager indtil videre øl med) 
- Tirsdag d. 23 april drikker vi os helt ned (hos Theis, Theis skal 

være så fuld at han ikke kan gå – Stefan står for det) 
- BOSSK overskud på 1800,- som vi får retur. 

 

 

Mødet er hævet kl. 20.52. Ginger brokker sig over at der ikke er blevet sagt at 
mødet blev afholdt i god ro. 
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