
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Tirsdag d. 8. september Kl. 19.00. Lyngbyvej 54, 2 tv. 2100 København Ø 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. Ingemann  

2. Valg af referent 
a. Ingemann  

3. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt  

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 
a. Godkendt 

5. Status på økonomi 
a. 8.000 på konto  
b. Vi har nok til matematik og bowling, eftersom jeg ikke har overført fra 

ITCC endnu. 
6. Manuduktioner 

a. VØS 1  
i. Hvem vil stå for det? 

1. Lee-Ann og Stefan  
ii. En eller to dage?  

1. Forsøger en dag.  
b. Programmering  

i. Hvem vil stå for det? 
1. Ingemann  

ii. Den nye eksamensform  
1. Vi hører Inge-lise.  

7. Matematik Kursus  
a. Stefan  
b. Bøger af Ove, styr på det.  

8. Excel kursus  
a. Andrew og Martin   

i. Vi kan tage det basale til medium.  
ii.  Og vil tag det avanceret senere.  

b. Dato 
i. Vi aftaler den 29. hvis det viser sig at være få, der møder op, så 

vil vi lave en doodle.  
9. Sommerfesten 

a. Hvordan gik det?  
i. God redning i forhold til dårlig årsagen.  

ii. Bedre plan B  
10. Forslag til ændringer i vedtægter  

a. Muligheden for at vedtage punkter under eventuelt  
i. Procedure for ved ikke –godkendt referat  

ii. Gemengang af vores forretningsorden.  
iii. Vi starter ved næste møde at gennemgå vores vedtægter.  

b. Andet?  
i. Can. Merc. It rettelser.  

ii. Det bliver taget op til næste møde.  
11. Foreningens	hjemmeside	skal	opdateres	og	ryddes	op		

a. Hvem	vil	stå	for	det?		



i. Vi	får	ikke	nogen	til	at	gøre	det	gratis		
ii. Platform	er	for	gammelt	ikke	opdateret		
iii. Andrew	vil	gerne	være	point-man		
iv. Evt.	købe	server	plads		
v. Få	det	ud	af	ITK.		

12. Formalia ved ekskludering af medlemmer.  
a. Vi snakker om dette til næste møde.  
b. At der bliver vedtaget en vedtægt omkring man kan smide en ud af en 

bestyrelsen uden at smide ud af resten af foreningen.  
c. Ændring i paragraf.  
d. Der bliver informeret til Galla udvalget at Stine Mørup har mulighed 

for at deltage i Galla.  
e. Uddybelse af denne paragraf.  

i. Enstemmigt vedtaget.  
13. EVT.  

a. Ublandt  
i. Hvis bølgen bliver stor nok, så hopper vi med på.  

b. DØK Bowling 
i. DGI-byen er hermed blevet vedtaget  

ii. Ingemann og Lee-Ann 
c. DØK Lan 

i. Lets play vil blive undersøgt  
ii. Martin vil stå for det.   

d. Få flere fraggler med i Foreningen  
i. Møde hvor der lokkes flere nye til. 

14. MULKT 
a. Christian, Marie, Kristoffer.  

 
15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

a. 8/10-15 Hos Ingemann.  
 
 
	
	


