Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Fredag d. 11. September Kl. 18.30 hos Theis
1. Valg af ordstyrer
- Niels
2. Valg af referent
- Jakob
3. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Accepteres som det er. Dog skal standarden øges for fremtiden.
5. Status på Prezi-kursus ? (Stefan)
- Afholdes tirsdag d. 1. oktober kl. 18.30-21. Stefan foreslår at der laves
nogle sandwich eller anden småt spiseligt. Stemning for små snacks
(peanuts og chips) og sodavand.
-

Stefan kigger på at bestille rum på CBS.

-

Fælles konsensus om at det er okay at studerende fra andre studier
deltager. Lige inden der startes tælles op og det tjekkes om antal
fremmødte matcher med antal tilmeldte.

-

For deltagelse er det praktisk at tage computer med og have oprettet en
konto beforehand.

6. Status på Økonomien (Jannik)
- Vi har 12.266 kr. på kontoen pr dags dato. Dette er en god buffer. Evt
mangler betalinger stadig fra sommerevent. Alle beløb skal som
udgangspunkt være trukket fra hjemmesiden, inden
generalforsamlingen.
-

Kvitteringer i hard-copy for udlæg, skal afleveres asap, så regnskabet
kan cleares inden generalforsamlingen.

7. Status på “case competition”? (Stine & Stefan)

-

Stefan har snakket med Christian fra PA, der gerne vil facilitere (lægge
lokaler til, stå for case) men ellers vil DØK foreningen skulle oprette
eventet, hvad det skal stå for etc.

-

Theis; Spørg studerende der har været igennem Case Competition, for
at få ideer, råd og erfaringer omkring en Case Competition. Dem vi
kender på studiet er Sigrid og Emil Vissing, Jonas Svejstrup, Charity
Tea og Jannik Henriks

-

PA vil gerne være behjælpelig med dommere etc.

-

Tids mæssigt: Theis foreslår et døgn (fx fredag eftermiddag til lørdag
eftermiddag/aften) – From er for at det maks er en dag.

-

Afslut med en ”mixer” hvor der kan miggles med de PA ansatte.

-

Stefan tager fat i kollega omkring ideer til case competition.

-

Enighed omkring at hold på tværs af årgange, kunne være en ide.

8. Sponsor (Theis)
-

Rigtig godt sponsormøde afholdt. 15-20 sponsorer valgt ud, hvor
teamet har forbindelse til. Sponsorerne er valgt ud på baggrund af
relevans ift HA(it)-studiet. Næste møde afholdes d. 26. september.

-

Stefan har fået en god åbning hos 2ndSea, der er meget positiv
omkring sponsorat.

9. Forventninger til efteråret ?


Sociale arrangementer (Bowling, Lan, andre?)
o Sten, saks, papir (Niels)
-

Få årgang ’13 til at faciliteter DØK-Lan.

-

DØK Bowling fredag d. 25. oktober – (Jakob & Simon) – kl. 19 – pris i
2012 var 50,-. Bud på 8 baner – mulighed for at fravælge baner fra. 2
timer.

-

Gode ideer til næste møder:

-

Bodega Games. (Simon brainstormer til næste gang)

-

Cold Paintball. (Stefan kigger på muligheder)

-

DØK Poker. Fx Indskud på 50 kr.



Faglige arrangementer (Prezi, SharePoint, Skat/Bank oplæg, Excel, andre?)
-

Sharepoint, bliver når Christian er tilbage fra udveksling.

-

Excel kursus; Basic eller Advanced. Certificeringer taget op til debat –
dog enighed om at certificeringer kunne være spændende, men
generelt alt for dyre.

-

Excel Makro kursus kunne være meget interessant.

-

Stefan har kontakt med DJØF om, at de arrangere fx Advanced Excel
kursus. Stefan videre på hvad der kan lade sig gøre.

-

From tager erfaringer med fra Excel kursus på arbejdet.
o Tamas, præstationsmåling (Niels)

-

Er nødvendigt med klare definitioner af et sådant kursus. Fx ”sådan
opnår du bedre at opfylde dine præstationsmål på arbejdspladsen” –
altså dreje fokus på hvordan vi får det bedste ud af en arbejdssituation.
Niels forhører om muligheden for at det bliver med fokus på
arbejdstageren.



Event om iværksætteri. (ide vi tager op til næste møde)
Accenture/Geitner oplæg (Theis)

-

Geitner har tilbudt at afholde et arrangement med erfaringer fra
erhvervslivet, mod at Accenture betaler for arrangementet og eventuelt
lægger et lille beløb til foreningen. Theis har aftalt møde med Geitner d.
7. oktober kl. 17:30-19:00.

-

Ideer til hvad vi kan bruge Accenture til findes ved at oprette en tråd på
vores interne FB side.

10. MULT
-

Stine, for mangelfuldt referat d. 2. august

11. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- Den 7. oktober hos Jannik?
12. Eventuelt
- Stefan foreslår halvårligt nyhedsbrev fra DØK Foreningen. Hvad er
sket, hvad er der af visioner/planer for fremtiden. From og Stefan laver
nyhedsbrev inden generalforsamlingen.

