
Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Torsdag d. 22. oktober Kl. 18.00 på Dit-lab 
Deltagende ved mødet: Andrew ’11, Brodersen ’11, Martin ’14 & Marie ’13 
 

1. Valg af ordstyrer 
- Brodersen 

2. Valg af referent 
- Marie  

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt  

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 
- Godkendt  

5. Status på økonomi 
- Alt spiller, det har ikke spillet mere hele året end det gør nu. 

6. Tage hånd om Stine sagen 
- Der er blevet sendt en mail til Stine på vegne af hele bestyrelsen hvor der bliver 

undskyldt, hun er blevet tilbudt en samtale hvis hun ønsker dette.  
7. Excel kursus  

- Andrew står for selve kurset, men kan godt bruge en eller to til at hjælpe når der 
laves opgaver. Martin har sagt jo til at hjælpe og Andrew spørger Rune ’12 om han 
også vil hjælpe 

8. Vedtægtsændringer 
- Marie og Brodersen har gennemgået de tidligere rettelser i vedtægterne og tilføjet 

flere ændringer, bl.a. er der blevet tilføjet et forslag om en IT ansvarlig og en 
kasser suppleant.  

9. Dagsorden til galla 
- Brodersen har udformet dagsorden, den bliver sendt ud fredag d. 23, Brodersen går 

til studiesekretariatet og får den sendt ud. 
10. EVT. 

- Warestories med Deloitte – Ida ’11 står for warestories hos Deloitte, dette er et 
gratis arrangement for vores studerende, det eneste vi selv skal gøre er at 
reklamere for det. 

- DØK LAN – Bliver umiddelbart fredag i uge 3, Martin står fortsat for dette og 
spørger om hjælp hvis han får behov for det. 

- Programmerings manuduktion bliver umiddelbart afholdt d. 5 december 
- VØS1 der bliver arbejdet på at finde en dato 

11. MULKT 
- Lee-Ann for at melde fra i sidste øjeblik 

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 
- Næste møde bliver fredag d. 30 på Dit-lab, hvor regnskabet gennemgås og evt. 

interesseret kan dukke op til en hyggelig sluder om at være i bestyrelsen. 
 


