Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Mandag d. 7. Oktober Kl. 19.00 på DIT-Lab
1. Valg af ordstyrer
- Simon
2. Valg af referent
- Stine, men From overtager.
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
5. Opfølgning på Prezi-kursus ? (Stefan)
- Det gik godt. Positive tilbagemeldinger. Der var ikke så mange deltagende.
Der blev givet tips til brug af systemet. Dem der deltog kendte alle sammen
til systemet. Vi skal huske at trække pengene (From).
- Det kan/skal gentages, men der skal gå lidt tid. Kurset tog 3-4 timer (loose
stemning).
- Bedre promovering og måske et bredere emne. Måske et overordnet emne
omkring ”Præsentationskursus”, evt. PowerPoint vs. Prezi. Kunne være i
forbindelse med vores case competition.
6. Opfølgning på samtale med Accenture (Stefan, Theis & Simon)
- Accenture vil gerne brande deres navn og finde nogle gode kandidater.
- Accenture vil gerne lave et arrangement hvor vi er torvholdere, gerne med
andre it-studier som deltagende.
- Skulle afholdes ude af huset.
- Step i arrangementet, så det ikke blot bliver et foredrag.
- Fælles feedback, gennemgang af CV.
- Budget på 10.000 og en evt. brugerbetaling.
- Foreningen skal tage fat i andre it studier. From og Gøtte kan få kontakt
gennem Prosa. Evt. medsponsor?
- Stort facebook-event. Promovering. Spørgsmål på facebook, hvad vil folk
have ud af det?
- Arrangement omkring marts 2014.
7. Status på Økonomien (Jannik)
- Hvordan ser det ud i forhold til generalforsamlingen

i. Jannik i fuld sving med regnskabet. Revisorerne har p.t. godkendt
bilag. Kontoafstemning.
8. Status på “case competition”? (Stine & Stefan)
- Stefan har hørt sig omkring og prøver at opsnappe nogle templates på case
competitions.
- Der er ikke fundet frem til et emne, da der ikke er afholdt et møde endnu.
9. Status på Bowling event (Jakob & Simon)
- Bowling baner (8 stk's) er booket i Grøndal Multicenter, mellem 19 og 21.
- Der kan være 6 deltagere per bane = op til 46 deltagere.
- De 8 baner koster hver 400 kr. = 3200 kr. ialt
- Deltagelse koster 50 kr. pr. næse
- Der skal findes et sted til afterparty. Det skal meldes ud.
- Event + betaling skal oprettes på hjemmesiden.
10. Status på DØK Lan (?)
- Theis prøver at stable et arrangement på benene.
11. Status på Excel kursus / Excel Makro (From & Stefan)
- Stefan afholder møde med DJØF omkring deres deltagelse.
- Stine skal på udviddet excel-kursus i VBA, så hun får måske noget viden der
kan benyttes.
- Stine vil gerne hjælpe til.
- Start 2014 efter eksaminerne.
12. Status på præsentationsmåling foredrag (Niels)
- Afholdes af Támas Vámosi
- Udviddelse af VØS1 til 5, men 1. til 3. årgang vil også få glæde af det.
- 27/11 fra kl. 17.00 til 19.00.
- Gratis - Arrangementet skal sælges på at det er Támas der afholder det.
- Hjemmeside tilmelding uden betaling.
- HUSK navneskilt.
13. Diskussion omkring billetpriser og andre muligheder (Stefan)
- Early bird tickets
i. Der kunne prøves at give de første billetter billigere eller gratis, for at
skabe noget hype omkring arrangementerne.
- MarketingLab
i. Promovering og branding af DØK-Foreningen til it-interesserede
virksomheder. Der skal gøres klart hvad de og vi skal have ud af et
evt. samarbejde.

ii. Udarbejdelse af materiale
iii. Vores medlemmer (og studiet) skal promoveres, så virksomhederne
kender os.
iv. Sende information ud til it-virksomheder om hvem vi (døk) er.
v. Stefan tager fat i ML omkring samarbejde.
14. Sponsor (Theis, Simon & Stefan)
- Felt på 15 oplagte virksomheder som kan kontaktes med henblik på
sponsorater. Der tilstræbes en succesrate på 3 virksomheder.
- LinkedIn (Stefan)
i. Vi skal være have fat i administrationen heraf.
- E-mail udsendt af CBSStudents
i. Sponsor tager sig af denne.
15. Opfølgning på ideer fra sidste møde
- Bodega games (Simon)
i. Bliver sat på standby, da vi har mange arrangementer i pipeline.
- Paintball (Stefan)
i. DØK’13 er gået i gang. Vi bliver kontaktet når de har en plan for
eventet.
- DØK Poker (Stefan)
i. Dupont og Lau har arrangeret en pokerturnering d. 28/11.
ii. Afholdes på DIT-Lab. Grønne due på bordene. Buyin på 50 kr. Første
time er der re-buyin.
iii. 8 spillere pr. bord.
iv. PlayStation for folk der ryger hurtigt ud.
v. 4 dealere
vi. Evt. afterparty
- Event om at være entrepreneur
i. Tage kontakt til CSE (Jakob Rasmussen)
- Mulige andre arrangementer
i. Foredrag omkring it-sikkerhed. Rytter har kontakt BSC fra Prosa. De
vil gerne arrangere noget omkring dette. Niels kommer med et oplæg
til næste møde.
- Præsentation
i. Arrangement omkring hvordan man præsenterer. Evt. i forbindelse
med case competition.
- Makroøkonomisk foredrag
- Event om at være ung på arbejdsmarkedet. Fx TCS (Jannik)
16. MULT

17. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
18. Eventuelt
- Logokonkurrence (Stefan)
i. Kan Foreningen, Intro og Alumni samles under et logo-udtryk?

