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Referat for DØK foreningens generalforsamling
Afholdt den 11. november 2017 kl. 16:00-18:30, Store Kannikestræde 19, 1169 København K,
Danmark
1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
Godkendt
2. Valg af dirigent
Jakob Geitner, ’02
3. DØK-Foreningens formands beretning
Nicolai ’13 taler, og nævner årets højdepunkter. Januar var der manduktioner, februar var der DØK
superbowl på Ditlab, som var en succes. Marts måned var der DØK gløgg og hyttetur, som var en
kæmpe succes. Manduktion i foråret i VØS2, sommerfest i sommerferien. Efter sommerferien
kunne vi sige velkommen til årgang 17, og i forbindelse hermed var der igen semesterstartsfest, og i
oktober var der ECO.tronic, som i år var arrangeret af DØK foreningen. Næste år fortsætter vi
selvfølgelig med samme arrangementer, samt er der en del nye arrangementer i støbeskeen. Vi
fortsætter på at stræbe efter at holde gode arrangementer, der gør os klogere og styrker det sociale
sammenhold og være det bedste studie i landet.
Der var et enkelt spørgsmål spørgsmål til beretningen fra Jakob Geitner ’02, vedrørende hvorfor vi
ikke må være i farmen længere efter hyttetur. Dette skyldes, at der var manglende rengøring og
ødelagte ting.
4. DØK-Alumni udvalgets formands beretning
Stine Mørup ’10: I alumni har der i år kommet bedre styr på årshjulet med events, startet et ny
(forhåbentlig tradition) hvor alumni mødes til burger om fredagen inden BOSSK pubcrawl. DØK
pløk, vinsmagning, alumni netværksevent var nogle af tiltagene i år.
Der arrangeres ekstra ting efter hvert møde (for at gøre det attraktivt at være i bestyrelsen) fx
petangue.
Ny døk portal er der enighed om på tværs af bestyrelserne og alumnis store mål for næste år.
Pga ny portal og arrangementer efter møder vil udgifterne for alumni stige.
Jakob Geitner foreslår, at Group Care kontaktes om den nye portal, da de er gode til sådan slags
systemer.
5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og discharge
Nicolai Østergaard ’14 fremlægger regnskabet. Se bilag for regnskabet.
Spørgsmål fra Kasper Adelhøj ’05: Hvorfor har vi ikke fået nogle indtægter på jobopslag?
Anne-Sofie Rahbek ’13 svarer: fordi vi ikke har fået nogle henvendelser
Nicolai Skovmand ’13: det er også grundet DØK job, hvor de fleste job slås op
Kasper Adelhøj ’05: foreslår at vi finder en løsning, hvor jobsne kan slås op og vi stadig kan tjene
penge
Stine Mørup ’10: hvis ITCC ikke har været afholdt, hvordan kan der stå stadig ligge 36.587 kr i
udgifter?
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Nicolai Østergaard ’14: det er faste udgifter såsom møder og ”glemte” betalinger til vagter på DTU
for afholdelse af ITCC
Stine Mørup ’10: hvordan vil det påvirke døk foreningen?
Nicolai Østergaard ’14: Det vil ikke påvirke overhovedet. Det er ikke vores penge, vi administrerer
dem bare.
Jakob Geitner ’02: Kan det passe, at foreningen har knapt 170.000 stående til brug?
Nicolai Østergaard ’14: ja
Simon Lundberg-Jensen ’09: Tallene er bare ikke retvisende, når halvdelen af tallene ikke rigtig kan
bruges fordi de er sådan ”det her skal i tage højde for at vi ikke kan bruge i regnskabet” når
regnskabet gennemgås
Nicolai Østergaard ’14: Vi vil gerne skifte regnskabsprogram som kan gøre det mere overskueligt.
Jesper Christiansen ’02: er der et budget også?
Svar: nej, vores budgetter har ikke ændret sig fra sidste år. Det forholder sig stabilt.
Jakob Geitner ’02: Det er bare lidt planen med generalforsamlingen, at det også skal fremvises. Og
det burde også være gennemgået i dag
Simon ’09: kan vi så ikke sørge for, at når vi sender referatet ud, så bliver regnskabet og budgettet
vedhæftet
Adelhøj ’05: Skål for kasseren, da det er en træls opgave.
Jakob Geitner ’02: vi går udfra, at der ikke er nogle revisor påtagelser (står også i regnskabet), da
ingen af revisorerne er til stedet for at sige noget til det.
Afstemning om regnskabet kan godkendes? Regnskabet og balancen er entydigt godkendt.
6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:
o Kontingent for studerende.
Kontigenten for studerende er 0 kroner, og bestyrelsen fremlægger at det fortsætter sådan. Der er
enighed om, at det bevares sådan.
Dvs. Bestyrelsens forslag om at det fortsat skal koste 0 kroner for aktive studerende på ha.it eller
cand.merc.it er vedtaget.
o Kontingent for tidligere studerende
Nuværende kontigent for tidligere studerende er pt 150 kr, og bestyrelsen foreslår, at det forbliver
uændret.
Bestyrelsens forslag er gældende, da der ingen indvendinger var.
o Budget
Se bilag for budget.
Stine Mørup ’10: I forhold til at vi er faldet i antal kontigenter, og at vi har haft mange jobannoncer,
så er det måske lidt højt sat for alumni?
Nicolai Østergaard ’14: Vi mangler også informationer omkring alumnis kommende arrangementer
for at gøre det her mere retvisende.
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Jakob Geitner ’02: Så måske skal der forelægge fx 8 dage før næste års generalforsamling, hvad
Alumni regner med at bruge af penge.
Bestyrelsen skal huske at gennemgå budgettet næste år til det sidste almindelige bestyrelsesmøde
inden generalforsamlingen.
Stine Mørup ’10: foreslår, at den nye DØK portal bliver betalt fra budgettet.
Der er enighed om, at de penge DØK foreningen har stående, skal bruges.
Budgettet er godkendt enstemmigt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen forslag kommet. Bestyrelsen har heller ingen forslag.
Formanden siger, at vedtægterne er perfekte som de er.
8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer
o Formand jvf. paragraf 4. stk. 3.
Den siddende formand, Nicolai Skovmand ’13, vil gerne fortsætte et år mere.
Der er ingen andre, som stiller op, så Nicolai Skovmand er entydigt valgt som formand endnu et år.
o Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.
Den siddende kasserer ønsker ikke at stille op igen.
Mette ’17 vil gerne tage opgaven, men ifølge paragrafferne skal man have bestået første år på DØK,
og derfor kan Mette ikke blive valgt.
Nicolai Østergaard ’14 påtager sig rollen igen, med Mette ’17 som kasserer, og oplærer hende.
Mathias Højgaard ’14: Hvis man ikke har haft VØS2 (regnskab), så er det svært at vide helt, om
man rigtig kan påtage sig den rolle, og måske for meget at satse på. ”VØS er en bitch”
Nicolai Østergaard ’14:
Borup, ’92: Kasser suppleanten må desværre heller ikke være første årgang
Suheil Almasri ’13: Jeg vil gerne stille op som kasserer for foreningen. Jeg føler, at jeg er væbnet til
opgaven grundet tidligere arbejde.
Suheil Almasri ’13 er den nye kasserer.
Kasper Adelhøj ’05: foreslår en følgeordning, så dem, som kunne være interesserede kunne lære om
kasser rollen tidligt.
Eventuelt foreslå ændringer vedtægterne
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o Fire (5) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.
Anne-Sofie Rahbek ’13
Mette Bork ’17
Helena Mosbæk ’14
Oscar Brügger’14
Kesia ’17
Rebecca Hjort ’15
Mathias Täck ’16
Carsten Svaneborg ’13
Carsten trækker sig igen.
Anne-Sofie og Kesia trækker sig for at stille op som suppleanter i stedet.
Dvs. De valgte er Rebecca ’15, Täck ’16 og Mette ’17, Helena ’14 og Oscar ’14.
o Alumni; En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK
Alumniudvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.
Stine Mørup stiller op igen som alumni formand. Hun får lov til at fortsætte sit formandskab.
Simon Lundberg-Jensen ’09
Mathias Roer Højgaard ’14
Oscar Brügger ’14
Anne-Sofie McNair Rahbek ’13
Daniel From ’10
Helena Mosbæk ’14
Nicolai Østergaard ’14
Lars Rye Petersen ’10
Kasper Adelhøj ’05 vil gerne overdrage NETS aftalen.
9. Valg af to (2) suppleanter
o (1) Kasserersuppleant jvf. paragraf 4. stk. 3.
Nicolai Østergaard ’14 bliver kassersuppleant
o (1) Bestyrelsessuppleant
Anne-Sofie McNair Rahbek ’13 bliver bestyrelsessuppleant.
10. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant 1
Kristoffer Brodersen ’11.
Carsten Svaneborg ’13
Helena Frank ’17 vil gerne være revisorsuppleant.
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11. Eventuelt
Simon Lundberg-Jensen ’09: Vil gerne have, at årgang ’17 rejser sig op. Og giver credit til dem for
både at være tilstede og for at gå all in i temaet.
Helena Mosbæk ’14: Formanden og næstformanden af DØK festudvalg opløste i år festudvalget og
smed det ind under foreningen af den grund, at der var for få medlemmer i festudvalget til at
bestyrelsen ikke tog det under deres vinger.
Christian Ingemann Olsen ’12: Er det så meningen at der kommer en julefrokost?
Oscar Brügger ’14: Ja selvfølgelig er der det.
Nicolai Østergaard ’14: Der vil komme ny kontoplan for næste år. Det er ikke noget, som skal
vedtages. Det er for at give et bedre overblik over kontoerne. Det bliver nemmere for kassererne
fremover.
Daniel From ’10: Kan det tænkes, at Kesia bliver inviteret til kommende bestyrelsesmøder? (da hun
stille op)
Helena Mosbæk ’14: da det er åbne møder, er Kesia selvfølgelig velkommen.
Suheil Almasri ’13: Alle, som viser interesse for bestyrelsesmøderne, er velkommen
til at kontakte et bestyrelsesmedlem for at høre, hvornår næste møde tager plads.
Mathias Højgaard ’14: For at få folk til at komme til events, vil vi gerne oprette DØK Event. Er der
stemning for det? Giver det mening?
Kasper Adelhøj ’05: Støtter op om dette.
Jakob Geitner ’02: Ja facebook er et fint middel, men ikke nok med kun facebook til
fx Galla, som kommer i inbox er på sin plads.
Nicolai Skovmand ’13: Skal alt så sendes ud med mail?
Helena Mosbæk ’14: Som det ser ud nu, er det ikke alle alumni, som får beskeder, så
laver vi denne her gruppe samlet for alle, der vil deltage. Der vil fortsat blive sendt mails omkring
alumni events.
Kasper Adelhøj ’05: Det er rigtig fint, at samle events ét sted. Der skal stadig varsles
galla og alumni arrangementer. Men meld ud, at man kan finde mere info på facebook omkring
andre events.
Daniel From ’10: vi skal være forsigtige med kun at bruge Facebook, for at sikre os at
vi når alle, som vi gerne vil nå.
Oscar Brügger ’14: det er en GRUPPE, som man skal melde sig ind i.
Mathias Gøttrup ’13: Et aktiv valg om at melde sig på en mailingliste?
Jesper 02: skål for ordstyren
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Regnskab for perioden 01.10.16 - 30.09.17
2016-2017

Note

Perioden
2015-2016

Indtægter Alumni
1150 Kontingenter
1200 Jobannoncer

22.650,00
7.500,00

1
2

24.450,00
2.500,00

Arrangementer
1303 Arrangementer
Arrangementer samlet Alumni
Alumni indtægter Samlet

4.561,12
4.561,12
34.711,12

3

8.294,26
8.294,26
35.244,26

Kontonr. Navn
RESULTATOPGØRELSE
Omsætning

1615
1630
1640
1660

Indtægter Døk Foreningen
Alumni Economic bidrag
Diverse indtægter DF
Jobannoncer DF
Sponsorater

Manuduktioner
1701 Manuduktioner
Manduktioner i alt

1802
1803
1804
1806
1807
1808
1809

Arrangementer
BOSSK
Hyttetur
DØK Bowling
ECO-fester
DØK Summer Event
Arragementer Diverse
ITCC Indtægter
Arrangementer samlet DF
Døk foreningen samlet

Gallafest
2001 Gallafest diverse
2010 Gallafest indbetalinger

633,76
1.244,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.500,00
50.000,00

4.185,66
4.185,66

10.155,22
10.155,22

5.192,66
25.819,71
2.187,32
0,00
375,00
2.427,96
0,00
36.002,65
42.066,07

3.024,69
19.977,67
2.682,56
7.839,13
0,00
210,00
522.828,33
556.562,38
619.217,60

386,50
71.710,40

0,00
76.448,69
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2030 Gallafest sponsorater
Gallafest samlet
Samlede indtægter

31.500,00
103.596,90
180.374,09

4

63.500,00
139.948,69
794.410,55

Udgifter Alumni

3110
3120
3130
3150
3160
3165

3301
3303
3304
3305
3306

Bestyrelsesomkostninger
Bestyrelsesomkostninger
Socializing
Dimittend sponsorat
Porto og gebyrer
Alumni PBS aftale
Alumni Bidrag Economic
Arrangementer
Alumni Arrangement diverse
Løn Statistik
Socializing
Dimittend sponsorat
Vinsmagning
Arrangementer Alumni samlet
Alumni udgifter samlet

Udgifter DøkForeningen
3520 Bestyrelsesomkostninger
3521 Bestyrelsesomkostninger diverse

-6.448,19
-2.139,95
-1.336,70
-33,75
-2.270,49
-633,76

-8.200,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-11.200,00
-24.062,84

-2.505,27
0,00
-2.258,15
-26,25
-2.159,89
0,00
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0,00
-404,00
-12.599,85
-1.256,00
0,00
-14.259,85
-21.209,41

-2.829,05
-4.586,80

-6.347,75
0,00

Administration
Porto og gebyrer
PBS
Economic
DØK Portalen
Administration samlet

-957,50
-2.352,61
-1.267,52
0,00
-4.577,63

-2.498,55
-670,65
-838,14
-2.303,33
-6.310,67

Tilskud arrangementer
3551 Dimittend fest
Tilskud arrangementer samlet

-1.661,85
-1.661,85

-1.250,00
-1.250,00

3541
3542
3545
3546

3601
3602
3603
3604
3606

Egne arrangementer
Egne arrangementer diverse
DØK Gløgg
DØK Hyttetur
ITCC Udgifter
BOSSK

-1.491,50
-625,01
-25.873,00
-36.587,13
-5.140,00
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0,00
-858,90
-15.831,62
-413.476,62
7
-2.646,00

8

3608 ECO-fester
3609 DØK Sommerfest
3610 DØK Bowling
Egne arrangementer samlet

0,00
-1.375,40
-2.820,00
-73.912,04

Manuduktioner
3701 Manuduktører
Manduktioner i alt
Døk foreningen udgifter samlet

-3.000,00
-3.000,00
-90.567,37

Gallafest
Galla Bar omkostninger
Lokale leje
Mad omkostninger
Galla møde forplejning
Gallafest diverse
Galla pynt
Galla fotografering/DJ
Galla udgifter samlet
Samlede udgifter
Resultat før afskrivninger

0,00
-69.000,00
-45.000,00
-1.328,35
-250,00
-688,63
0,00
-116.266,98
-230.897,19
-50.523,10

-25.440,62
0,00
-53.950,00
-9.363,34
-39,75
-3.498,05
-9.200,00
-101.491,76
-587.142,77
207.267,78

-50.523,10

207.267,78

Renteudgifter
Resultat før ekstraordinære poster

-50.523,10

207.267,78

Ekstraordinære poster
Resultat før skat
RESULTAT EFTER SKAT

-50.523,10
-50.523,10

207.267,78
207.267,78

3802
3804
3805
3806
3810
3812
3813

Afskrivninger
Resultat før renter

-8.798,00
-1.750,04
-172,00
-443.533,18
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-7.000,00
-7.000,00
-464.441,60

Renteindtægter
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Døk Foreningen af 1986
Balance for perioden 01.10.16 - 30.09.17
Nr.

Navn
AKTIVER

Primosaldo Perioden Ultimosaldo

Omsætningsaktiver
5830 Nykredit Alumni 8113 - 2017665
5850 Nykredit DF 8113 - 2017630
5870 Nykredit Galla 8117 - 2017649
Omsætningsaktiver i alt
Hensættelser
5860 Nykredit ITCC 8117 - 2017657
AKTIVER I ALT

155.739,00 31.851,72
48.160,45 12.080,46
4.631,96 3.010,27
208.531,41 40.921,91

123.887,28
36.079,99
7.642,23
167.609,50

143.403,62 36.587,13
351.935,03 77.509,04

274.425,99

110.615,00
97.916,00
208.531,00

208.531,00
-40.922,00
167.610,00

106.816,49

PASSIVER
EGENKAPITAL
6112 Egenkapital primo
6130 Overført resultat tidligere år
EGENKAPITAL I ALT
Gæld
Langfristet gæld
6310 Intern mellemregning
5860 Kortfristet gæld (Mellemregning ITCC)
HENSÆTTELSER I ALT
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

0,00
0,00
5.990,21 26.985,94
143.404,00 36.587,13
143.404,00
0,00

0,00
351.935,00 77.509,04

0,00
32.976,15
106.817,00
106.817,00
0,00
274.425,99
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Bilag Beskrivelse
1
FI-Kort

Beløb

Samlet

3.750,00 kr.
18.900,00
kr.
22.650,00
kr.

TV 2 Danmark
Nordea
Novo Nordisk
Samlet

2.500,00 kr.
2.500,00 kr.
2.500,00 kr.
7.500,00 kr.

Ginsmagning
DØK-PLØK
Samlet

1.861,12 kr.
2.700,00 kr.
4.561,12 kr.

BS

2

3

4
Inspari
Accenture
Samlet

18.000,00
kr.
13.500,00
kr.
31.500,00
kr.

5
Ginsmagning
DØK-PLØK
Samlet

-2.500,00
kr.
-5.700,00
kr.
-8.200,00
kr.

6
Semesterstartsfest
Generalforsamling
Samlet

-240,00 kr.
-1.251,50
kr.
-1.491,50
kr.

7
Polsk J-Dag
Pubcrawl
Samlet

-2.940,00
kr.
-2.200,00
kr.
-5.140,00
kr.

8

11

Vøs Manuduktør
Programmering
manuduktør
Samlet

-1.500,00
kr.
-1.500,00
kr.
-3.000,00
kr.
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Budget for perioden 01.10.17 - 30.09.18
Navn

Budget 2017-18

RESULTATOPGØRELSE
Omsætning
Indtægter Alumni
Kontingenter

27.000

Jobannoncer

2.500

Arrangementer samlet
Alumni indtægter Samlet

5.000
34.500

Indtægter Døk
foreningen
Prosa tilskud
Bidrag til Services

0
1.000

Sponsorater

10.000

Manduktioner samlet

13.500

Arrangementer samlet

30.000

ITCC indtægter
Døk Foreningen samlet

54.500

Indtægter Galla
Gallafest indbetalinger
Gallafest Alumni
Gallafest sponsorater

80.000
0
35.000

Gallafest samlet

115.000

Samlede indtægter

204.000

Udgifter Alumni
Bestyrelsesomkostninger
Bestyrelsesomkostninger

-5.000

Alumni PBS aftale

-2.500

Alumni Service Bidrag

-2.000

Porto og gebyrer
Alumni arrangementer
samlet

-20
-10.000

Sponsorater

-10.000

Alumni udgifter samlet

-29.520

Udgifter DØK Foreningen
Bestyrelsesomkostninger

-6.000

13

Administration samlet

-5.000

Dimmitent tilskud
Egne arrangementer
samlet

-1.500
-35.000

Manduktioner i alt

-12.000

ITCC udgifter
Døk foreningen udgifter
samlet

-59.500

Udgifter Galla
Galla udgifter samlet

-135.000

Samlede udgifter

-224.020

Resultat før afskrivninger

-20.020

Afskrivninger
Tab vedr.
tilgodehavender

0

Afskrivninger i alt

0

Resultat før renter

-20.020

Renteindtægter
Renteindtægt, bank

0

Renteindtægter i alt

-20.020

Resultat før
ekstraordinære poster

-20.020

Årets Resultat

-20.020
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