Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Tirsdag d. 08-10-2014 kl. 19.00 hos Sofie. Dronningensgade 49, st 21, 1420 KBH K
1. Valg af ordstyrer
Brodersen
2. Valg af referent
Andrew
3. Godkendelse af dagsorden
godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Stine giver mulkt
5. Status på økonomi (Sofie)
Det går sgu meget godt. Vi har fået de der 15.000 af ITCC så vi har nu lidt over 20.000 på
bundlinjen til det nye år. Der er penge men det skyldes kun ITCC og vi ved ikke om vi får
penge fremadrettet. Det var status.
6. Bowlingaften – evaluering!
Det trist at der ikke bliv uddelt gaver, det var spild af penge. Bedre koordinering af hvem
der udgiver gaverne. Folk var meget fulde, det var godt. Økonomisk det der i 0 alumni gav
1 kasse øl på guldhornene, alle tog med på guldhornene. Guldhornene fungerede også.
7. Daniel Franch – Versionskontrol af kode (Inge?)
Inge tager fat i ham

8. Galla og Generalforsamling – regnskab update (Sofie), vedtægter med
Sofie Brodersen og Stine havde møde med regnskabs folk; der skal laves flere
regnskabs procedurer med bilag, som folk forstå, vi starter ikke på en fresh
(brodersen er uforstående).
Vi fik styr på de poster som vi ikke forstod, det er et problem at det hele tiden er en
ny. Vi skal lave bedre overlevering.
ITCC hører ikke under vores regnskab på economics. Revisorerne er positive så
der kommer ikke problemer op til galla, der efter; ”who gives a fuck”.
Stine forklare hvordan man bliver medlem af foreningen.
bestyrelsesmedlemmer (Stine).
-

Vedtægter med medlemmer; udefrakommende på CM(it).

Der er en masse fra CM(IT) som gerne vil med til galla, men som ikke kan komme
med da de ikke er velkomne, alumni gav et klart nej.
Hvorfor kan de ikke være med/ hver er problemerne
a. foreningen smider mange penge i galla selv om vi giver 450kr, koster den ca 950kr,
altså dækker alumni de sidste 500.
b. Alumni er ikke tilfredse med at de ikke bliver givet til folk som kommer ide fra.
c. Alumni mener det skader deres brand, ude i erhvervslivet pga, vores stærke
overbygning.
d. Historien, døk har en lang historie af døk.
e. Alt skal oversættes til engelsk.
Forslag.

a. CM(IT) skal betale ekstra for at komme med til galla
b. En søsterforening i stil med en blanding af intro og alumni, med mulighed for
samarbejde en forening, som er for alle CM(IT) uanset hvilken bachelor de har taget
på forhånd. Tidligere HA(IT) medlemmer som ikke går på CM(IT) er ikke velkomne,
kommer primært til at være meget i stil med intro.
c. Det er meget vigtig at de finder deres egen kasser.
d. Foreningen skal selv stå for alt, men kan låne
CM (IT) kommer ikke med til galla

9. ITCC Update (Brodersen)
Der er ikke nogen update, han holder fast i snorene. Vi har fået Vibikes brev.
Rettigheder er overgivet fra sofie til Vibike
Stine har en ide: Til finalen kan vi så ikke få seje små headsets som TED talks
10. Alumni; Profit til foreningen – vedtægter, præmie, samarbejde, Adelhøj på besøg.
Vi får ikke nogle penge fra alumni, de vil gerne lave samarbejde.
Det ville være rart med 10.000 fra dem eftersom vi har 100.000 og vi får ikke nogle fra
Prosa.
Alumnis formand Kasper Adelhøj kommer med til næste møde, for at sætte samarbejdet i
gang.
11. VØS1 kursus/manduktion

Det er svært at konkurrer med ASPIRI. Måske er det fordi folk ikke kan mærke at de får
problemer, men måske bliver det nødvendigt i fremtiden. Øvelsestimerne lever ikke op til
forventningerne derfor kunne det måske være godt med et kursus op til eksamen. Det er
svært at se sammenhængen mellem forelæsninger og øvelser.
Der bliver lavet en afstemning for at se hvor mange der faktisk vil have manduktion.
12. CV Event med Djøf (Sofie)
MULKT til sofie fordi hun ikke kan huske.
13. Roadmap + Sponsormap (Brodersen)
Brodersen mener ikke han har sagt ja til dette. MULKT til brodersen. Ingemann tager
opgaven samme med General ubehagelig (Brodersen)
14. Andre events?
HØSTFEST PÅ ECO.
Hyttetur, vi skal bestille en hytte, der kommer ca. 45 dato: weekenden før eller efter påske
Vi må gerne gå lidt i minus (Brodersen tager den sammen med Andrew)
15. Eventuelt
Et kursus fra en på studiet, Fireware.org hvor der bliver holdt et kursus. (Brodersen)
FLØK medie (Stine)
16. MULKT

Ingemann fordi han kom for sent (har givet), næste gang Brodersen, Sofie og Stine.
Stor fest næste gang.
17. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde (regnskabsfilur)
Næste møde fredag 24 oktober kl 18 hos Marie på Hulgårdsvej 146 1th

