Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Søndag d. 15. november Kl. 17.00 på Dit-lab
1. Valg af ordstyrer
Brodersen
2. Valg af referent
Nicolai Skovmand Nielsen
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
Godkendt Dog var det meget langt.
5. Konstituering
- Valg af formand
i. Nicolai Skovmand Nielsen
- Valg af sekretær
i. Kevin Hilaire
- Konstituering af bestyrelsen
i. Marie de Neergaard '13
ii. Kevin Hilaire (sekretær) '15
iii. Helene Mosbæk '14
iv. Stine Mørup '10
v. Nicolai Skovmand (formand) '13
vi. Emil Schnor '14 (supplant)
vii. Kristoffer Brodersen (Kasser) ’11
viii. Oscar Emil Brügger '14
ix. Mathias Roer Højgaard '14 (supplant)

6. Godkendelse af forretningsorden
- Godkendt men den skal kigges og rettes igennem på næste møde.
7. Rettelse af vedtægter
- Skal vi indkalde til en ekstraordinær generelforsamling?
i. Der vil ikke blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
ii. Helena og Kevin vil kaste sig over hjemmesiden og give den en
renovering
8. Vision for DØK-Foreningen 2015/2016
-

Brodersen vil lave et overblik over økonomien og sørge for at videndeling
bliver nemmere.

-

Marie vil gerne lave et årshjul med overblik over de forskellige
arrangementer.

-

Kevin vil gerne have flere manuduktioner og vil UTROLIG gerne have en
hyttetur. Vil han gerne være med til at skabe standarder på DØK

-

Helena er ening med meget der er sagt men Helena ønsker at skabe en
bedre kommulikation mellem undergrupperne

-

Stine vil optimere processer bla. Flere sociale arrangementer i gang (Lan,
Poker, osv.)

-

Nicolai vil gerne sørge for at manduktioner (programmering, vøs, html, Excel)
Hyttetur, Sociale arrangementer med og uden alcohol kommer til at ske.

-

Emil vil gerne sættes ind I regnskabet fra brodersen

9. Status på økonomi
- Vi skal have fundet nogen penge
- Alumini skal høre om de vil sponsorere flere arrangementer
- Flere sponsorer til arrangemneter
- PROSA skal kontakte ved arrangementer, da de dækker nogle
arrangementer.
10. Excelkursus (2)
-

Marie tager fat i Andrew.

-

Skal bestille lokalet på 6. Sal

-

Brodersen er desuden i gang med Mobilepay via Teller

11. Manuduktioner
-

VØS
i. 3-4 januar, bliver holdt af Sofie Roer og Brodersen
ii. Kevin skal lave en føler for hvad der er svært på årgangen.

-

Datalogi
i. 5. Dec, holdes af Daniel Frank og Jesper Hansen
ii. Brodersen skal finde ud af dette

12. MULKT
-

Kommer man for sent får man en straf.

13. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
- Torsdag den 3. December 19.00
- Stine holder det Lollandsvej 38, 2000 Frederiksberg
14. Eventuelt
- Hyttetur
i. Vi skal have gang i hytteturen
ii. Flere personer gerne 3 pers. Vælges til næste møde
iii. Skal planlægges snart med datoen.
- Mails og dropbox
i. Folk skal skrive deres mail på facebook.
- Kan man lave en introduktion til forskellige valgfag (foredrag)
- Stine ville gerne lave et mindre arrangement i gang (Lan, Poker) Stine tager
fat i Oskar ang NFL.

