Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Tirsdag d. 18. maj Kl. 18.30 hos Simon
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
5. Status på sommer arrangementer ?

Beach Party ?

Mini golf ?
o Niels har undersøgt mulighederne. Der er oprettet et dokument omkring
arrangementet. Han har været i kontakt med Amager Strand Minigolf Inc.
Han lyder som en fin nok fyr.
o Afholdes lørdag d. 13. juli kl. 13.00.
o Ansvarlige: Stine, Jannik og Niels.
o Der lægges op til 50 kr. i egenbetaling, som inkluderer mad (pølser og brød)
og minigolf.
o Sommerdrinks og isterninger
o Gøtte sender en mail til Alumni og inviterer dem.
6. Medlemmers rolle i DØK-foreningen. Hvilke interesseområder man har og hvor vil
man ligge ens energi? Eventuel lave sub-grupper? (Alle)



Det handler om ambitioner og midler.
Aktiviteterne skal give rammerne for medlemmerne, vi skal bestræbe os på
at lave traditioner.

7. Status på Prezi-kursus ? Ny dato ? (Stefan)


Stefan finder en dato hurtigst muligt.

8. Status på Økonomien (Jannik)



Der skal hentes penge ind fra manuduktionerne.
Der står en 12-13000 på kontoen.

9. Status på om vi skal lave vores eget “case competition”? (PA-consulting eller
Deloitte) (Jannik)



Hvis vi selv yder en indsats og griber bolden, så kan vi godt få afholdt en
case competition. Jannik tager sig af denne.

10. Opfølgning på sommermanuduktioner


Regnskab: 46 mødte op (success). Folk havde forberedt det de skulle.
Positiv feedback.



Datalogi: Igen positive feedback. Rasmus havde forberedt sig godt. Rasmus
ville gerne have lavet det som en workshop



Kunne være fedt hvis vi kunne få manuduktionerne dokumenteret, så vi på et
senere tidspunkt ved hvordan det forløb (godt og skidt).

11. MULT
12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
 2. august kl. 12 i Vedbæk.
13. Eventuelt

