Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Onsdag d. 24. juni Kl. 17.00. Skjolds Plads 4, 1th, 2200 København N
1. Valg af ordstyrer
Marie
2. Valg af referent
Lee-Ann
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, martin siger den ser skøn ud..
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt
5. Status på økonomi
Brodersen siger der er penge i kassen. Status: 8000, ca 10.000 mere
fra case
6. Manuduktioner
a. VØS 2 (Broder & Lee-Ann)
i. Hvor mange deltog 71
ii. Asker thyregod og Jonathan Kwok
iii. Hvordan gik det: Det blev sagt at VØS2 ikke var særlig god
forberedt at manduktørerne. De havde ikke nok kendskab til
pensum. Lidt rodet på første dagen. Den ene talte for lavt og
den anden talte for hurtigt.
Dag 2 var den bedste da de gennemgik spørgsmål, men nogen
af dem var lidt for overfladisk. Bedre kommunikation omkring
pensum. Mere fokus på eksamens spørgsmålene næste gang.
b. Programmering (Broder & Lee-Ann)
i. Hvor mange deltog 54
ii. Hvordan gik det Daniel Frank og en vi ikke kan huske hvad
hedder.
Programmering blev generelt godt modtaget, de gennemgik
tidligere eksamen spørgsmål. Alle var glade for Zip filen.
7. Bachelorreception
a. Sponsorat
i. Tidligere har det været 2.000
Brodersen siger at det er blevet dyrere, Rasmus Bo Madsen
afholdte Bachelor receptionen. Han gjorde det godt. Vi giver
ham det lige beløb som er 2246 kr
Almunni er præsention var fesen, stod der i 5 min. Delte
champagne ud, men det var et halvhjertet forsøg på at få flere
medlemmer. Vi skal finde nogen løsninger for at få flere
medlemmer, forslag fra Marie er at dem der melder sig ind evt.
vil få nogle rabatter. Skal finde en løsning med Alumni, vi skal
finde på noget konkret inden vi tager kontakt til Alumni.
FX få nye studerende til at melde sig ind i Alumni fra
studiestart og lokke dem ved at de får rabat ved
manuduktionerne. Vi skal kunne administrerer det på

foreningens hjemmeside så man kan se hvem der er medlem og
ikke er…
Ikke så meget socialt stadigvæk på kandidaten. Det skal være et
punkt på næste dagsorden.
8. Sommerfesten
a. Hvem vil stå for det?
Alle står for sommerfesten.
d. 25 Juli kl. 13:00 afholder vi sommerfesten.
Lee-Ann og Martin: Mad og drikke, grill mad, filur, øl bowling,
kongespil, tæpper ect.
Stefan laver plakat
Marie laver facebook event og promoverer.
Brodersen: Hjælper hvor der er behov
Andrew: Renser grille
9. Sommerhygge for bestyrelsen
Dato: 15 august mangler Stine og Inge
Budget: 2000 kr
Forslag:
- Amager strandpark forlystelser: Minigolf, blo kart CPH – Urban
Sailing www.blokartcph.dk
- Mad og øl bagefter
10. MULKT
11. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Vi afholder møde til sommerhygge
12. Eventuelt
Alle har stemt for at Stines meldes ud af foreningen og er pt. udelukket af
foreningen ved enstemmigt valg, og er hermed udelukket indtil næste
generalforsamling. Grunden til dette er hun ikke har deltaget i
foreningens aktiviteter.
Jævnfør paragraf 3 stk. 2 kan et medlem udelukkes af foreningen indtil
førstkommende generalforsamling, såfremt en enstemmig bestyrelse
beslutter dette. Udelukkelse kan finde sted jf. Paragraf 7
Punkt til næste gang:
- Foreningens hjemmeside skal opdateres og ryddes op
- Excelkursus: Andrew og Lee-Ann
Starter med basic, gerne for den nye årgang. Vi tager det op d. 15 August
og finder en dato og sted overveje et matematik kursus samtidig.

På dagsordenen næste år:
Hvordan vi tjener flere penge

