
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Onsdag d. 19. februar Kl. 18.30 hos Theis 

1. Valg af ordstyrer - Stefan 
 

2. Valg af referent - Stine 
 

3. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde - Godkendt 
 

5. Rettelse af vedtægter (Stefan & Inge) – Intet nyt 
 

6. Status på økonomi (Jannik) – Intet nyt siden sidste møde. Sofie kommer med en 
detaljeret redegørelse til næste møde. 
 

7.  Status på DØK Hyttetur (Kristoffer, Helena & Katrine) – 17 har betalt. Vi skal hive 

de sidste gamle røvhuller med og dem der ikke har fået taget sig sammen til at 

betale endnu. Der er lege – se dropbox. Der er styr på indkøb – øl med intro.  

PROMOVER FOR SATAN 

8. Status på DØK Gløgg (Inge) – I morgen! Der skal bare købes tilbehør og kakao, og 

findes to gryder. Stefan har en stor gryde, Inge har en medium. Skriv ned Inge! 

9. Sponsor (Theis) 

- Prosa (Stefan) – Møde sidste uge. Super søde. Promovering af ITCC, flere 

medlemmer, flere penge. Vi har 11.000 kr. som bare skal søges.  

- Idekatalog (Theis) – Forbinde ideer til sponsorer. De vil som regel gerne give 

ressourcer og nogle gange pengebeløb. Idekataloget skal være alle ideer, 

nye som gamle.  

10.  Status på Excel kursus (Stine & Stefan) 

- Aftales i samarbejde med Prosa 



11.  Roadmap/DØK kalender (Theis) – det er stort set lavet, vi mangler bare kanalen til 

at få det ud til folk, fx køre det direkte til folks kalendere.  

12.  Kommende event (alle) 

- Øl-smagning (Theis) – 100 kr. i per deltager, 25 kr. pr. mand for DØK-

foreningen, 75 kr. pr. mand 

- DØK-Lan (Theis) – Intet nyt 

- ECO.Tronic (Theis) – Bliver mega godt! 14. marts. Inviter jeres venner.  

- Bodega-games – rykket til idekatalog 

- Event om at være entreprenør – rykket til idekatalog 

- Foredrag om IT-sikkerhed (Theis) – rykket til idekatalog 

- Event omkring, hvordan man præsentere – rykket til idekatalog 

- Makroøkonomisk foredrag– rykket til idekatalog 

- Event om at være ung på arbejdsmarkedet– rykket til idekatalog 

13.  Status på IT Case Competition – Det kører. Styregruppe og arbejdsgrupper 

14.  MULT – Stefan, dagsorden.  

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde – d. 19/3 kl. 18 hos Sofie 
 

16.  Eventuelt – logo. Rigtig pænt 


