Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Onsdag d. 27. januar 2016 Kl. 18.30 hos Nicolai Skovmand, Lyngbyvej 49 2. sal, 2100 KBH Ø

1. Valg af ordstyrer (Skovmand)
2. Valg af referent (Mathias)
3. Godkendelse af dagsorden (Godkendt)
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde (Godkendt)
5. Status på økonomi
Skylder 10.000 til intro, afventer beslutning fra CBS før yderligere handling
Inge og Vibeke fjernet som fuldmagt fra konto
Offentlig adgang til facebook grupper fra udefrakommende annoncer skal ikke være
muligt (uden betaling).
Regning fra Quickpay, skal deles med alumni
6. IT
-

Status – Helena & Kevin
From & Peter J. vil gerne være med indover
Helena lead, Kevin support
Guide til oprettelse af events m.m.
Brodersen kigger på mobilepay-ordning

7. DØK SuperBowl
-

Status – Oscar
i. Hvor mange penge vil vi bruge på det?
Maks. 500 kr. til drikke og snacks
ii. Er der søgt penge hos Alumni?
Nej, men der bliver udsendt en mail om eventuel inkludering af
medlemmer
iii. Hvem hjælper Oscar med at handle?
Kevin melder sig

8.

DØK Hyttetur
-

Status – Stine, Oscar, Kevin & Nicolai

i. Hytte
Farmen booket. Depositum på 2.000
ii. Bus
Ingen tilbud på bustransport. Tilbud ligger på 7.000+, hvilket ikke kan
betale sig. Stine eller Skovmand vil følge op på tilbud fra Theis og hans
familie..?
Eventuelt biler el. Offentlig transport.
Idé om enkelte biler til transport af tunge sager samt pendling fra station
til hytten.
iii. Mad
Stine har madplaner (menuer og indkøbslister). Skal bare indkøbes, når
det vides hvor mange der deltager.
Intros penge til øl evt. Kontakt til øl over grænsen.
iv. Lege
Quiz m. Skovmand
Lege på baggrund af vejr
v. Eventuelt
9.

DØK Gløgg (10. Marts)
-

Status – Nicolai & Brodersen
Hjemmelavet gløgg og æbleskiver
Begivenhed oprettes. Ingen ”brugerbetaling”.

10. Manuduktioner
-

Hvordan er det gået?
i. VØS 1
Kevin og hans med-døkkere synes det var yderst fortræffeligt. Brodersen
lige så. Aspiri dog stadig en modstander.
Ca. 45 deltagere.
ii. Programmering
Meget basic. Mangler lidt next level shizzle (jf. Kevin).
40 % datatyper, 60% diverse
Evt. Daniel Frank og Jesper Bruun Hansen

iii. Makro
Meget godt. Både Helena og Mathias synes det var tilstrækkeligt.
Gode noter til oplæsning til eksamen.

-

Manuduktioner, sommer 2016
i. VØS 2
Emil Schnoor prøver at forhøre sig om nogle mulige kandidater
Martin Lusty er stærk kandidat
Kevin finder ud af om manuduktionen skal dække 1 eller 2 dage
Aflyse manuduktion ved given deadline:
- Ude tidsnok
- Promovering
- Fastsæt pris
- Deadline (1-2 uger) før manuduktion

-

Prosa skal vi søge penge.
Der søges altid penge. Så længe det er fagligt, hvilket manuduktioner er.

-

Aspiri vs. manduktion
Det er ikke vores ansvar. Vi kan ikke melde ud som forening.

11. Events
-

Excel(2) kursus
Marting Lusty og Andrew
Kevin kender 1-2 der kan sit kram. Der høres ad.

-

DØK LAN (Mathias)
Evt. Let’s play eller ditlab.

-

DØK poker (Planlægning udskydes)

-

DØK sommerevent (Planlægning udskydes)

-

Virksomhedsoplæg fra EY (Theis)
Pris på 5.000 kr. Afholdes slut april. Lokaleleje.
Kandidat- og bachelorstuderende.

12. Gennemgang af forretningsordenen (Den er i orden indtil videre)
13. MULKT status til næstemøde
1 til Mathias

14. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 22 Februar kl. 18.30. Vært: Brodersen. Strandboulevard 123.
15. Eventuelt
Bidrag til BOSSK fra DØK Forening, Alumni og Intro
Foreningen er for fattig.
Alumni skal have et budget for events

