
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Fredag d. 2. August Kl. 12.00 hos Christian (Vedbæk Havn) 

1. Valg af ordstyrer 

- Simon? 

2. Valg af referent 

- Stine 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Godkendt 

5. Opfølgning på DØK sommer event (Stine) 

- God tilslutning. Minigolf fungerede godt. Rigeligt med mad. Punch = rigtig god ide. 

Folk reagerede godt på tidspunktet idet det var uden for skoletid og ikke lagt op 

til vild druk, men mere hygge. Med til næste gang: Oprydning skal organiseres 

bedre – muligvis have en bil stående eller regne med udgiften til en taxa. 

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

- Ny dato skal sættes. Arrangøren er stadig klar.  

7. Status på Økonomien (Jannik) 

- Økonomien ser godt ud. Vi har rigeligt med penge på kontoen til at kunne afholde 

endnu et arrangement (se pkt. 9) og stadig kunne præsentere et pænt kapital til 

generalforsamlingen.   

8. Status på case competition ? (Jannik) 

- PA Consulting er med og vil gerne ligge lokaler, case, m.m. til arrangmentet. Dog 

forventer de at det er os der påtager os opgaven om at arrangere eventet og lokke 

folk til. Der skal fastsættes en dato.  

9. Idéer til arrangementer i efteråret? 

10.  Sponsor (Theis) 

- Møde planlagt d. 26. august. 

- Målgruppe? 

i. Hovedsagligt IT-virksomheder, men også konsulenthuse. I stil med Intros 

hovedsponsorer. 

- Andre end Simon og Theis?  

i.  

11.  Status på hvem der er tilbage efter sommeren. 

- Sofie er taget på udveksling, men ønsker stadig at være en del af bestyrelsen.  

12.  MULT 



- Ingen MULT.  

13.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- Onsdag d. 11. september kl. 18.30. Theis er vært. 

 

14.  Eventuelt 

- Tak til Gøtte for fed bådtur! 
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