Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen
Tirsdag d. 9 august kl. 19.00 hos Kevin Hilaire, Tulipanvej 28, 1.th, 2720 Vanløse
Tilstedeværende medlemmer: Kristoffer, Kevin, Helena, Oscar, Mathias og Marie
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 – Brodersen
-

Lige nu er der ikke så mange penge, DØK foreningen skylder ikke intro penge
mere, vi havde glemt at betale for øl, men det er der styr på nu.

-

ITCC 193.000 kr. i overskud. Vi kan nok desværre ikke regne med de penge
senere. De er ved at lave det til en mere holdbar organisation.
i. Der kommer lidt over 50.000 kr. ind på den side. Så det bliver godt for
foreningen.
ii. Det havde set lidt sort ud for foreningen hvis ITCC ikke havde fået så
mange penge.

-

Intro kan skrive til Brodersen hvis de har behov for at lægge penge ud, så de
kan få penge på forskud hvis det er større beløb de skal betale.

-

Ellers er der ikke det store til økonomi ud over at Brodersen skal til at kigge på
det fucking regnskab. (hans egne ord)

6. Status fra intro – Helena/Oscar
-

Økonomisk er det gået fint, de har fået 35.000 kr. Ellers er der ikke så meget at
sige.

-

Der har været 22 % flere ansøgere i år

-

Snittet er steget igen i år.

-

Ellers er der ikke det store.

7. Status fra Alumni – Stine
-

DASS blev ikke til noget, der var ikke nok tilmeldte.

-

De har holdt Gokart, der var de kun 6.

-

Vinsmagning, der kom ca. 12.

-

Opdatering af maillister, de arbejder på at få differentieret priserne, så det kan
betale sig at være aktiv medlem.

8. Status fra IT – Helena & Oscar
-

Oscar har købt en skærm til kiosken (eller egentlig er det Accenture)

-

Helena har snakket med hendes arbejde og de ville egentlig gerne give en ny
hjemmeside, men der er desværre for meget arbejde i det, så det er ikke rigtig
noget der kan lade sig gøre

-

Vi skal have lavet noget nyt indhold, men det bliver på den nuværende side.

-

Mads og Sulle har snakket med Peter og Thorn, de er blevet sat ind i hvordan
hjemmesiden bruges rigtigt.

-

Kan man på en eller anden måde bruge # på fx Instagram og så få billederne op
på hjemmesiden?

-

Kunne være fedt hvis vi fik nogle interviews med de nye

-

Vi skal opdatere med nyheder noget oftere. Det er vigtigt at have kommende
studerende i fokus.

-

Første prioritet er indholdet og derefter designet

9. Bachelor reception
-

Evaluering i forhold til hvor mange penge vi evt. fremover skal støtte med.
i. Vi betalte ikke så meget, Alumni betalte det meste

10. Evaluering af manuduktioner – Emil
-

De aflyste alt for sent.

-

Når man har meldt sig til noget, så påtager man sig et ansvar, som man ikke
bare kan løbe fra på den måde.

-

Må have styr på hvad man melder sig til på forhånd. Det ser ikke godt ud for
foreningen.

-

Kevin finder nogle til VØS1 manuduktion.

11. Virksomhedsoplæg fra EY (Theis) – Brodersen
-

Kan vi se den som afsluttet:
i. Afsluttet

12. Dit-lab – argumenter for vi skal beholde det for os selv (Ha.it + IM) – Emil
-

Ideer omkring Ditlab generelt og ting der er relevant for os at have for os selv.
(SCRUMBOARD eller lign.)
i. Det er blevet brugt til øvelser tidligere hen

ii. Fjernsyn til at alle kan følge med når der bliver kodet i grupper. Både
større computere skærme og Tver kan bruges. Det giver bedre mulighed
for at hele gruppen kan arbejde sammen om koden.
iii. Der er rigtig meget projektarbejde der kræver man sidder sammen og
der er meget teknisk arbejde hvor der er behov for at sidde tæt sammen
med andre årgange til tekniske spørgsmål. Det er et teknisk studie, det
er godt at kunne trække på ældre ressourcer, da det er svært at google
sig til svar på tekniske problemstillinger.
iv. Der er også åbne hjælpetimer med øvelseslærene, hvor det vil være
svært at få hjælp hvis alle sidder forskellige steder på CBS. Det giver en
bedre udnyttelse af hjælpetimerne, hvis der er kort mellem grupperne.
v. Ditlab gør at der er et godt sammenhold på tværs af alle årgange og
mellem nuværende og tidligere studerende. DØK har CBS mest aktive
Alumni forening. Hvilket til dels skyldes vores mulighed for at sidde
sammen og tale på tværs af årgange på Ditlab.

13. Studenterhuset – Kevin
-

Synes det er noget lort

-

Det tog dem 1,5 måned at svare på en mail. Det går generelt bare super
langsomt med dem.

-

Det gider vi ikke bruge mere energi på, det er dem der vil have os, ikke
omvendt.

14. DØK krocket – Stine
-

Det virker som om folk havde det hyggeligt, men ingen af de tilstedeværende
medlemmer var med.

15. DØK sommerfest

-

Det var ikke så godt, generelt er den nok ikke promoveret nok. Der stod der
skulle komme 26, der kom 12.

-

Rigtig ærgerligt at ingen kan komme til mødet, vi satte det op mens alle kunne
deltage, men så pludselig kan alle ikke alligevel.

-

De stod kun 2 mennesker til at få købt alt og slæbt det hele til Amager.

-

Generelt et ærgerligt fremmøde.

-

Vi skal måske overveje den bindende betaling igen, fordi folk så måske alligevel
vil tage ud af døren selvom vejret ikke er perfekt.

-

Det er vigtigt når vi laver aftaler med Prosa og barer at vi så kan levere det
antal mennesker som vi har lovet.

-

Foreningen skal være bedre til at dukke op til egne arrangementer. Det er
dårligt af os.

16. Bestyrelsens sommerfest – Marie & Skovmand
-

Ny dato: 10. september

-

Ideer:
i. Vinsmagning, ølsmagning, shotsmagning
ii. Strippere (Kevins forslag, han vil gerne have mænd)
iii. Fuldelege. Bind folk sammen det er altid sjovt.
iv. Kajakpolo, krolf (kroket og golf), lokumsrace, menneskelig bordfodbold,
det hvor man er inde i en bold, gokart, bowling, blokarts, wipeout, Kevin
vil gerne smadre noget, Poledance,

17. DØK bowling
-

Dato: 7. oktober

-

Sted: Grøndal multicenter

-

Ansvarlige: Oscar & Helena

-

Pris: 50 kr.

-

Vi skal have fat i Rasmus om han kan skaffe os en lækker aftale.

-

Brodersen høre Alumni om de vil være med til at sponsorerer baner til DØK
bowling.

18. MULKT status til næste møde
-

Mathias skylder stadig en masse

-

Oscar han ankom 19:02.

19. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
-

10. september, vi holder mødet før sommerfesten.

20. Eventuelt
-

Intet under eventuelt

