
 

Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Onsdag d 3. Februar kl. 18.00 sted: Online 

1. Valg af ordstyrer 

Rasmus er ordstyrer 

 

2. Valg af referent 

Amalie er referent 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt  

 

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.  

 

5. Status fra Intro  

Det er blevet arrangeret, at der d. 11/2 afholdes informationsmøde for nye introvejledere.  

 

6. Status fra Alumni 

Rasmus har kommunikeret med alumni, hvor de har diskuteret den fremtidige hyttetur, og 

hvorvidt denne kunne afholdes i efteråret i stedet for foråret.  

 

7. Status fra IT  

Events er blevet opdateret ift. tidslinjen på facebook. Edris tilføjer, at hjemmesiden ikke har 

en privatlivspolitik på nuværende tidspunkt. Det aftales, at dette diskuteres mellem IT og 

alumni.  



 

 

8. Status på økonomi 

Emilie fortæller at vi har fået mastercard, som skal benyttes til mødeforplejning og for at 

undgå større udlæg. Det aftales, at man ved behov for brug af mastercardet skal kontakte 

Emilie.  

Emilie har udarbejdet en excel model for den optimale prisfastsættelse af billetpriser, med 

den aftalte rate på +5%, således at transaktionsgebyrerne dækkes.  

 

9. Hvordan skal vi tjene penge i fremtiden? 

- Sponsorer 

Det diskuteres, hvorledes det er svært at skaffe sponsorater, når der ikke kan afholdes 

events. Muligheden for dette tages således op ved fremtidige sponsor relevante events.  

- Billetpriser (5% overskud-target besluttet ved seneste møde). 

 

10.Kommunikation 

Foreningen benytter eventhjul, LinkedIn og facebook. Der er endnu ikke kommet gang i 

foreningens LinkedIn endnu. Jonas og Hertz har fået administratorrolle til LinkedIn. 

Simone har siden sidst lagt aktuelt eventhjul op.  

 

11.   Gallaudvalget 

Olivia kan ikke være ansvarlig for galla grundet flytning, derfor tager Linnea formentligt det 

primære ansvar. Der er ikke afholdt møde endnu, men første møde afholdes snart.   

 

12.Fremtidige arrangementer 

- Påskefrokost // bliver til sommerstartsfest Dato: 9. juli (Emilie, Lasse, Linnea og 

Rasmus) 



 

Bestyrelsen vurderer, at der grundet corona restriktioner ikke er mulighed for afholdelse af en 

påskefrokost.  Det aftales således at rykke arrangementet en sommerfest, fortsat med 

koncept som ved semesterstartsfesten. Det besluttes, at denne sommerstartsfest afholdes 

fredag d. 9 juli.  

 

- DØK Hyttetur Dato: 1-3. oktober (Emilie, Jonas, Hertz og Amalie) 

Det konkluderes, at datoen skal rykkes til efteråret, da en hyttetur i foråret ikke er mulig 

grundet corona. Der aftales en ny dato til den første weekend i oktober, herved d. 1-3. 

oktober.  

 

 

- DØK Sommerfest Dato: 31. juli (Lasse og Amalie) 

Det diskuteres hvorledes foreningen både skal afholde en sommerfest samtidig med at 

påskefrokosten er blevet rykket til juli. Bestyrelsen vurderer, at de to koncepter er meget 

forskellige og vælger således at afholde begge events. Det aftales, at sommerfesten afholdes 

lørdag d. 31. juli.  

 

- Bestyrelsens Sommerfest Dato: TBD (Linnea og Jonas) 

Jonas sender en doodle med mulige datoer til bestyrelsesmedlemmerne.  

 

- DØK Bowl og Bus Dato: 6. november (Lasse, Hertz og Marza) 

Det vurderes, at det sandsynligvis ikke er muligt at afholde før sommeren. Således aftales 

det at arrangementet afholdes den 6. november.  

Det besluttets af Marza bidrager til planlægningen af dette event 

 

 



 

- DØK Gløgg // kombineres sammen med DØK Bodega Dato: Marts (Emilie og 

Linnea) 

Grundet corona diskuteres muligheden for et online event. Hertil vil Emilie og Linnea arbejde 

videre på et online koncept.  

 

 

- DØK Bodega Marathon Dato: 20. marts (Simone, Linnea og Emilie) 

Grundet corona diskuteres muligheden for at afholde arrangementet online med diverse 

breakout rooms med forskellige temaer. Linnea foreslår at eventet kombineres med DØKK 

Gløgg, således at der ikke to online barer på en måned. Bestyrelsen aftaler således, at de to 

teams slår sig sammen og planlægger et samlet event. Det besluttes, at arrangementet 

afholdes den 20. marts.  

 

- DØK Gokart Dato: TBD (Vi udskyder den og lægger den i pipeline til efter 

corona) 

 

- DØK LAN Dato: TBD (Jonas og Rasmus) 

Muligheden for afholdelse af et online LAN event diskuteres, herunder muligheden for at 

oprette en discord til hele studiet.  

Rasmus vil undersøge de forskellige muligheder for afholdelse af eventet online. Jonas og 

Rasmus vil fastsætte en dato efter de online muligheder er blevet vurderet.  

 

- Semesterstartsfesten Dato: TBD (Lasse, Emilie, Edris og Marza) 

Det aftales at Marza tager del i planlægningen af dette semesterstartsfesten. Yderligere 

besluttes det at eventet afholdes fredag den 24. september. 

  

 



 

- Grill med de gamle (intro) Dato: 27. august (Linnea og Lasse) 

Det besluttes at grill med de gamle kan afholdes den 27. august.  

Jf. sidste bestyrelsesmøde erstatter grill med de gamle ECO.Tronic grundet corona. Herved 

forbliver Lasse og Jonas forsvarende mestre i beer pong. Bestyrelsen afventer derfor med at 

undersøge muligheden for at investere i, at nogle i foreningen får brandkursus.  

 

- DØK Padel Dato: TBD (Edris og Amalie) 

Da det er muligt at afholde dette event udendørs vil datoen for DØK Padel fastsættes så 

snart det er muligt ift. corona restriktioner. Bestyrelsen vurdere, at der er mulighed for at 

afholde arrangementet en hverdagsaften.  

 

- DØK Bådtur Dato: Håber på vintermåneden (Rasmus og Amalie) 

Der er blevet købt 5 billetter til 2 timers bådture under black friday. Amalie har 4 billetter og 

Jonas har 1 billet. Gavekortene er gyldige indtil den 1. juni 2021. Det aftales at Amalie 

kontakter GoBoat ift. muligheden for at få billetternes udløbsdato forlænget.   

 

- Tableau Webinar Dato: 11. februar. (Jonas) 

Der er på nuværende tidspunkt 13 tilmeldte. Arrangementet afholdes som planlagt d 11. 

februar. Jonas kommunikerer med Inviso og sender nærmere information omkring download 

af tableau og link til online webinar.  

 

- DØK Bow Tag Dato: TBD (Simone og Rasmus) 

Når der bliver åbnet op ift corona tages der fat i dette event igen.  

 

 

 

 



 

- DØK Karrieredag Dato: TBD (Lasse)  

Lasse er i gang med at planlægge noget, men corona situationen har sat processen i stå. 

Arrangementet vil tage inspiration fra CBS talks med et IT-fokus. Dato fastsættes først når 

restriktionerne tillader det. Der fremhæves, at dette arrangement har mulighed for sponsorer.  

 

 

- Andre forslag? 

Muligheden for virtuelt escape rooms diskuteres. Bestyrelsen vurderer dog at dette 

arrangement vil blive for dyrt i billetpriser. Som alternativ diskuteres muligheden for skribbl, 

da det er gratis. Bestyrelsen aftaler, at dette kunne være interessant at tage med i et rum 

under online bodega. Edris vil gerne hjælpe med dette, hvis behovet opstår.  

 

13.Manuduktioner 

- VØS2 

Hertz tilføjer, at dette eventuelt er mindre relevant, da der findes alternativer hertil, f.eks. 

Aspiri-kurser, de studerende kan tilmelde sig.  

Marza tilføjer, at siden eksamensformen er blevet ændret til en 48 timers eksamen, er en 

manuduktion i dette fag ikke så relevant som tidligere.  

Bestyrelsen bestlutter såldes, at der ikke afholdes manuduktion i VØS2 

 

- Programmering 2 

Grundet ugentlige Q&A’s arrangeret af CBS samtidig med, at eksamensformen på 2. 

semester ikke er en skriftlig stedprøve vurderer bestyrelsen, at en manuduktion i 

programmering 2 ikke er nødvendig.  

Det diskuteres dog, at det vil være fordelagtigt at være tidligere ude mht. manuduktion for 

DØK 21 i november.  



 

Ved diskussion om mulige manduktions instructors fremhæves det, at vedkommende ikke 

må være ansat af CBS, som øvelseslærer eller lign. Det aftales, at det vil være gavnligt at 

tage fat i Frederik fra årgang 19, når vi kommer lidt tættere på.  

 

14.MULKT fastsættelse og status til næste møde 

- MULKT (referentens ansvar at notere) 

Ingen MULKT på dagens bestyrelsesmøde, da alle medlemmerne kom til tiden.  

 

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10 marts. Såfremt corona situationen muliggøre det, 

afholdes bestyrelsesmødet hos Lasse.   

 

16.  Eventuelt 

 


