
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Torsdag d. 21. januar Kl. 18.30 hos Stine 

1. Valg af ordstyrer 
- Stine 

 
2. Valg af referent 

- Theis 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 
- Godkendt 

 
5. Rettelse af vedtægter (Stefan & Inge) 

- Noget nyt? 
- Har ikke fået kigget på det endnu 

 
6. Status på økonomi (Jannik) 

- 200.000 på kontoen pt., 150.000 er alumnis, 20-30.000 er Forenings, resten 
er gallas. Jannik afventer at Sofie kommer hjem, for at overlevere regnskab 
o.lign. 
 

7.  Status på DØK Hyttetur (Kristoffer, Helena & Katrine) 

- Hytte er bestilt 

- Bus er bestilt 

- Mangler det sidste med aktiviteter og facebook/promovering 

8.  Status på DØK Gløgg (Inge) 

- Købt æbleskiver og glögg 

- Oprette event på facebook og promovering 

9.  BOSSK Sponsorat (1000,-) 

- Stefan formulere svar angående at vi ønsker DØK foreningen logo på deres 

t-shirts 



10.  Opdateringer, Manuduktioner 

- VØS 1 (Stine & Kristoffer) 

i. Gik rigtig godt, og der var stor tilslutning.  

ii. Og vi giver 2.500 kr til hver manuduktion pga. Efter stor indsats fra 

manuduktørende. 

- Makro (Kristoffer) 

i. Rigtig stor ros til manuduktionen 

11.  Sponsor (Theis) 

- Deloitte vil gerne have os til at deltage i et kryds IT uddannelse arrangement  

12.  Status på Excel kursus (Stine & Stefan) 

- Ikke noget nærmere endnu 

13.  Roadmap/DØK kalender (Theis) 

- Skal bare sætte i gang. 

14.  Podio (Stefan) 

- Eventuelle spørgsmål, kort gennemgang 

15.  Kommende event (alle) 

- Øl-smagning (Theis) 

- DØK-Lan (Theis) 

- ECO.Tronic (Theis) 

- Bodega-games 

- Event om at være entreprenør 

- Foredrag om IT-sikkerhed 

- Event omkring, hvordan man præsentere 



- Makroøkonomisk foredrag 

- Event om at være ung på arbejdsmarket 

16.  Status på IT Case Competition (Stefan, Stine & Kristof) 

- Dansk IT kan give adgang til de forskellige studier 

- ITU vil også gerne hjælpe med at promovere og dele budskabet 

- Vi skal have lavet en oversigt over hvad vi skal bruge til marketing 

- Inge og Katrine kigger en lokaler til galla 

- Stefan/Stine står for leje af lokaler på Kilen og Solbjerg plads og bruger ITM 

som back-up. 

- Præsentationer til studier Stine 

- Presse og PR Stefan & Brodersen 

- Deadline for tilmelding senest start April 

-  

17.  MULT 

18.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 
- Onsdag d. 19.02.2014 hos Theis – backup, Inge. 

 
19.  Eventuelt 


