Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Mandag d. 13. februar Kl. 17.00 hos Ingemann
1. Valg af ordstyrer
- Broder
2. Valg af referent
- Stefan
3. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
- Godkendt
5. Status på økonomi
- Penge er røget lidt forkert, Broder rykker rundt. +9000 ved sidste møde.
6. Status på DØK Hyttetur
- Hvad gik galt ?
i. For få tilmeldinger.
-

Hvordan har det været gjort tidligere ?
i. Altid et skrabet budget. Vi gør det ikke større fremadrettet.
ii. Vi sætter et minimum antal der skal med, laver best case og worst
case.
iii. Vi laver plakater og prøver at ramme de studerende på andre punkter
fremadrettet.

7. Status på DØK Gløgg (Anne-Sofie)
-

Hvordan gik det ?
i. DØK Gløgg gik godt. Anne-Sofie var vildt sur da hun tog hjem den
dag. Anne-Sofie stod for det den dag, og mener at der skal være flere
til det event. Der skal sættes flere på eventet både ift. oprydning,
praktisk osv. Inviter de gamle med næste år.

8. Manuduktioner
- VØS 2 (Broder & Lee-Ann)
- Programmering (Broder & Lee-Ann)
- VØS 4
9. Surfer tur (lidt som skituren)
- Ingemann forklarer.

-

Inge har forklaret.
Anne-Sofie melder ud til de forskellige grupper om der opbakning for det.

10. Banken er tilbage
- Hvem skal have adgang?
i. Kasserer har. Formænd har.
11. Events for det kommende år (alle)
- DØK-Lan
o Status fra Andrew
§ Oktober/November (Martin)
-

Event om at være entreprenør
o Status fra Lee-Ann
§ Lee-Ann har snakket med en hel masse forskellige personer i
scope. Har ligeledes snakket med CSE. Sætte folk i kontakt
med hinanden -> entreprenører og IT-folk.
§ Forår 2016.

-

Event omkring, hvordan man præsenterer
o Hvem vil stå for det?
§ Vi skubber den

-

Event om at være ung på arbejdsmarked
o Hvem vil stå for det?
§ Vi skubber den, og holder den eventuelt med entreprenør

-

Excelkursus
o Status fra Andrew
§ Inge tager kontakt til Andrew.

12. IT Case Competition – Hvordan gik det ?
- Det gik godt.
13. MULKT
- Stine (Kæmpe muklt for at melde øjeblik i sidste øjeblik)
- Andrew (KÆMPE KÆMPE KÆMPE mulkt for ikke at svare)
14. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- D. 27 maj hos Stefan. Mødedato bliver revurderet når eksamensdatoer
kommer op.
15. Eventuelt
- Nothing.

