Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Mandag d. 19. maj Kl. 18.30 hos Helena, Øresundsvej 12A, 2300
1. Valg af ordstyrer
- Stefan
2. Valg af referent
- Inge
3. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Godtkendt
5. Status på økonomi (Sofie)
-

ITCC
i. Mangler 30.000 fra Accenture
ii. Mangler 12.500 fra NNIT
iii. Har ikke faktura Chili mili og Zoo
iv. Intro har de 13.000
v. DØK foreningen
1. 17.000 i balance

6. Kort til DØK Foreningen (Stefan)
- Stefan forslår kort til foreningen
- Der bliver forslået bilag template
- Kasseren(Sofie) vil gerne tænke over forslaget før videre arbejde.
- Det vil blive fulgt op hurtigst muligt.
7. IT-sikkerhedsevent (Theis)
-

Aflyst på grund af interne problemer i virksomheden

-

Vi finder en anden dato.

8. Manuduktioner
-

Lokaler lejet

-

Der er styr på det.

9. Summer event
-

Der vil blive fulgt op på det hurtigst muligt

-

Midt juli

10. Øl-Bowlingturnering
-

Der vil blive lavet en facebook event og se hvor mange der vil støttet op.

-

Vandre pokal, der vil blive undersøgt hvad det kommer til koster.

11. Bachelorreception
-

Ingemann tager fat i Casper.

12. Opfølgning på IT Case Competition
-

Der vil blive sendt evaluering ud til:
i. Deltager
ii. Sponser

-

Intern evaluering hurtigst muligt

-

Mulighed for Intern kassere

-

Nye vedtægter

-

Mulighed for kort

-

Bekymring om at det bliver uoverskueligt

-

Det vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde

13. Kursus i fremlæggelse (Brodersen)
-

Det bliver taget op hurtigst muligt.

-

Tager fat i Tina og Torn

14. MULT
-

Ingemann

15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- 25. Juni 2014 kl.13.00
- Location: TBA
16. Eventuelt
- Opsummering Alumni (Stine)
i. Intern kalender for Foreningen og Alumni
ii. Separat kalender for DØK events.
iii. Bedre samarbejde
iv. Medlemsdatabasen er ikke up to date
- Forslag
i. At adskille generel forsamlingen fra galla
- Næste gang
i. DØK folder (alla det Inge har på kontoret)
ii. Opdatering af hjemmesiden, (Stefan)
iii.

