
Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen  

Dato: Torsdag d. 12/10, kl. 18.00. Sted: Rune, Peter Bangs vej 139  

1. Valg af referent 

- Mathias Roer Højgaard 

2. Valg af ordstyrer: 

- Nicolai Skovmand 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden er godkendt 

4. Godkendelses af referat fra sidste ordinære møde 

- Referat er godkendt 

5. Status fra Intro 

- Intro er afsluttet for i år. Evaluering gik godt.  

6. Status fra Alumni: 

- Der er åbnet op for salg af Gallabilletter for Alumner (som ikke studerer) 

- Der er solgt op mod 31 billetter 

- Det er muligt, at tilmelding for studerende bliver åbnet før mandag d. 16. 

- DØK Pløk var ikke en så stor succes som håbet, men ellers vellykket for de der deltog 

7. Status fra IT 

- Der intet nyt på denne front 

8. Status på økonomi 

- Udkast til årsregnskab er udsendt til Sofie Roer Højgaard, Kristoffer Brodersen og Nicolai 

Skovmand 

- ITCC er flyttet over, så de fremstår som en del af passiver 

9. Kommende events 

a. J-Dag (Oscar), fredag d. 3 november.  

- Rasmus Dyhr vil gerne holde et arrangement 

- Bargruppen vil stå for mad og øl 

- Forslag om bestyrelsen kan facilitere en begivenhed for sådan et arrangement 

- Forslag nedstemt grundet manglende indflydelse fra Foreningen samt tidsmæssig sen 

udmelding  

b. Eco-tronic, fredag d. 27. oktober, kl. 18-01: 

i. Er der styr på det? 

1. Bartender. 

- Ann-Sofie McNair vil gerne være bartender under BP-turnering (16-18). 



Nicolai vil gerne akkompagnere Ann-Sofie, såfremt han kan nå det til tiden  

- Der er pt. 8 fra intro og 3 uden for intro 

2. Oscar booker Eco bar. 

- Rune har booket ECO bar, ikke Oscar  

3. Laves budget, købes UV ind, laves visitkort. 

- Budget er lavet og godkendt, og Rune har kontrakt til underskrift 

- En ”balje” med filur vil fremstå indtil depotet er tømt 

- Køber svedbånd, snørrebånd og UV-lys til salg på dagen 

- Jacob Rasmussen vender tilbage med klippekort (visitkort) 

- UV Lys i form af ”plader” lejes. Pris: 200 for 2. 

- Beerpong turnering starter kl. 16. 

4. Anlæg 

- Bruger anlæg, som er en del af Eco bar 

- Nicolai Skovmand står for musik 

- Soundbox bruges til musik i sidevognen under BP turnering 

5. Mangler/Ansvar 

- Der skal laves tilmeldingsskemaer til beerpong turnering (Helena og Rune 

laver tilmelding, Oscar laver turneringsplan) 

- Bartender plan (Helena og Rune) 

- Indkøb på dagen (Oscar, Rune, Helena og Mathias) 

- Bestilling af lys (Helena) 

- Køb af merchandise (rave og BP-bolde) (Suheil) 

- Promovering og opslag (Helena og Rune uddelegerer) 

c. Infoaften for nye medlemmer 

- Informativt møde for interesserede  

- Regnskab skal gennemgås ved Nicolai Østergaard, hvori diverse poster og arrangementer 

vil uddybes efter behov 

- Oscar køber ”balje” til filur 

- Regnskab m.m. skal printes også 

- Tidspunkt: 26. Oktober, kl. 18 på Ditlab 

10. MULKT Fastsættelse og status til næste møde 

- Emil Stepanian får 1 MULKT for ikke at melde afbud 

- Oscar Brügger får 1 MULKT for at angive forkert tidspunkt for dette møde 

11. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde. 

- 26. oktober, kl. 18 på Ditlab 

12. Eventuelt  

- Foreningen ejer stadig ITCC. Der forhandlet en aftale om overlevering af ITCC.  

- Forslag om overlevering skal og vil indgå i generalforsamlingens dagsorden 


