
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Onsdag d. 19. marts Kl. 18.30 hos Ingemann  

1. Valg af ordstyrer 
- Stefan 

 
2. Valg af referent 

- Brodersen 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Ingen indvendinger 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Hermed godkendt 
 

5. Status på økonomi (Sofie) 
- Nuværende balance minus 180,- kr. 
- 4.500,- kr. til Brodersen for manduktion 
- Mangler regnskab fra ECO 

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

- Ingemann har styr bajere, kontakt ham når tiden er inde. 

- Kontakt Theis mht. Transport. 

- Ellers er de fleste formaliteter i orden. 

7. Opfølgning på DØK Gløgg (Inge) 

- Succes overordnet 

- 35 cirkus deltagere på toppen 

- Folk gik lidt hurtigt grundet Nexus 

8. Sponsor (Theis) 

- Sponsorer er skaffet til Career Day 

9. Øl smagning (Katrine) 

- Café Blågaards apotek 



- 10 forskellige øl 

- 3.800,- for 20 mennesker 

- Foreningen betaler 91,- kr. 

- 99,- kr. per mand 

- Slutningen af april omkring d. 25, ugen efter DØK-lan. 

10.  DØK-lan (Inge) 

- 4 har betalt 

- Turneringer, måske? 

11.  Career Day / fredags café(Inge) 

- 28 marts  

- Accenture, Deloitte, Inspari, NNIT, PA consulting og Prosa har stande 

- Fri øl og Snacks indkøbes 

- Alle kan deltage 

12. Status på IT Case Competition 

- Vi venter svar fra ITU omkring lokaler 

- Alternativet er DIT-lab 

- Plakat er lavet og klar. 

- Udfordringer ved at komme ud til de studerende på universiteterne 

- Case processen er godt I gang.   

13.  Status fra Alumni 

- Mere aktivitet fra foreningen 

- DØK-racing er første skud på stamen 

- Google oplæg er I støbeskeen 



- Besøg hos forskellige virksomheder (Dags event) 

- Mentor ordning mhp parathed til erhverslivetet 

- Inspari prisen, en pris til en kandidat studerende. Noget I den retning? 

- Start-up/iværksætter event (Do’s n’ don’ts)  

- Kandidat reception? Intet konkret 

14.  MULT 

- Theis tager en MULT (For sen udmelding) 

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 
- 28 april hos Katrine Østerbrogade v. Trinanglen over BR. 

 
16.  Eventuelt 

- 1 gang i kvartalet deltager Alumni formanden i foreningens møder  


