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

1. Valg af ordstyrer 
- Ingemann melder sig frivilligt 

 
2. Valg af referent 

- Brodersen er valgt som referent 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Ingen indvendinger 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Ingen indvendinger 
 

5. Status på økonomi (Sofie) 
- 11101,60 kr. i kassen 
- Drikkevarer for hytteturen er ikke opgjort 
- Ikke betalt for drikkevarer 
- DØK-lan gav -800,- kr. 
- Career-Day  

i. PA (BETALT) 
ii. Inspari (BETALT) 
iii. Accenture (BETALT) 
iv. Deloitte (MANGLER) 
v. NNIT (MANGLER) 

- Eco-tronic underskud -3.650,- kr. 
i. Ingemann tager brandkurset med Lars 

- Bachelor reception 2.500,- kr. 
i. Måske flere pga. Større tilslutning 

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

- Betaling af kørsel mangler betaling 

- Succesfuldt arrangement  

7. Sponsor (Theis) 

- Career-Day 

- Foredrag om IT-sikkerhed 

8. IT-sikkerhedsevent 



- Tirsdag 06/05-2014 

- NETS kommer ud 

- Personlig og professionelt syn på IT sikkerhed 

9. Manuduktioner 

- Sofie (2011) og Joachim (2011) vil gerne afholde manuduktion i VØS 2 

- Stefan hører Bigom (2012) ad og Sofie hører Cuu (2011), Kenny (2011) og 

Rasmus (2011) i relation til manuduktion til programmering. 

- VØS 2 over 2-dage 2.500 per mand 5.000 i alt  100,- kr. pr. Tilmelding 

- Programmering 2000 over 1-dag.  

10.  Summer event 

- Kristoffer og Sofie tager ansvaret for summer event 

11.  Øl-Bowlingturnering 

- Ingemann og Sofie tager ansvaret for Øl-bowlingturneringen 

12.  Bachelorreception 

- Ingemann tager fat i Bigom 

13.  Roadmap/DØK kalender (Theis) 

- Den er lavet, mangler at blive offentliggjort 

14.  Opfølgning på Career Day (Theis) 

- God mulighed for studerende 

- Positivt feedback fra virksomhederne 

15.  Opfølgning på DØK LAN! 

- Stor tilslutning, fedt event, meget afslappet og uformelt. 

- I fremtiden: Husk deadline for betaling! 



- Folk støtter mere op omkring events der ikke kun omhandler om at drikke sig 

i hegnet. 

16.  Status på IT Case Competition 

-  Styr på Casen 

- Lokalerne er ved at være på plads 

17.  Kursus i fremlæggelse (Brodersen) 

- foreningen er klar til at stable et arrangement på benene 

- Rykket til næste møde 

18.  Kursus i Matematik 

- Brodersen og Sofie tager ansvaret 

- Rykket til næste møde 

19.  ½-årlig evaluering af DØK Foreningen og den enkeltes rolle/ændringer 

- ITCC har taget meget tid 

i. Skulle måske være en afdeling som Intro og Alumni 

- Diskussion om DØK-foreningen skal administrere en fælles kasse for under 

afdelinger af foreningen, Alumni & Intro. 

i. DØK-foreningen har udgifterne, hvorfor en delt pengekasse kunne 

betyde større og bedre arrangementer. 

ii. Flere fælles arrangementer kunne bringe afdelingerne tætter sammen 

i fremtiden.  

20.  MULT 

- Stine (manglende udmelding) 

- Stefan (manglende information) (havde den med) 



21.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 
- Mandag 19/05-2014 kl. 1830 på Øresundsvej 12A st. 2300 KBH S. 

 
22.  Eventuelt 


