
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Dato søndag d. 24/12 kl 18.00 sted Bitlab  

1. Valg af ordstyrer 
- Skovmand 

 
2. Valg af referent 

- Oscar 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden ikke godkendt. 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Ja (smukt skrevet) 

5. Velkommen til nye medlemmer 

- Skovmand – formand (igen) 

- Oscar 

- Täck (bødekasseformand i DDD) 

- Mette (ikke så meget andet at sige) 

- Rebecca (i kender mig vel godt) 

- Sulle (fire år i intro, andet år i bestyrelsen, valgt som leder af hummuskassen.. 

blah blah … Hummus, kikærter yada) 

- Nicolai Østergaard (DØK ’14, arbejder i Tryg) 

- Anso 

6. Status fra Intro 

- Det går fabulous. Ansøgningsfrist den 23/12. 

- Laust og Rune officielle administratorer. 

7. Status fra Alumni 



- Anso blev glemt i alumnichatten. 

8. Status fra IT  

- Opdatering af mail, kalender og dropbox 

i. Skovmand skal tilføje folk til maillinglisten. 

9. Status på økonomi 
 
-  Budget for 2017/2018 
- Problemer med QuickPay. Nicolai har været i dialog med både NETS, Teller og 

QuickPay. 
- Galla er der trukket penge for. 
- Der er problemer alle vegne. 
- Skovmand tager fat i Stefan i januar 2018. 
- Vil skal gerne bruge nogle penge – den nye platform kommer til at tage nogle 

midler. 
 

10.  Forslag fra General forsamlingen  

- Vedhæft referat, regnskab samt budget. 

i. Ok. Husk det til næste år Skovmand <3 

11. Hvordan skal vi tjene penge i fremtiden? 

- Sponsorer (Oscar) 

i. CA Karriepartner vil gerne sponsorere. 

ii. Vi starter med Event-baseret til de manuduktioner vi planlægger nu her. 

iii. Kaffe, snacks og frokost vil være at foretrække. 

12. Studerende for en dag (Mail fra Kaj Lü) 

- Skovmand videresender kontaktinfo til Mette, som kontakter KAIJ 

13. Fremtidige arrangementer 

- Julefrokost 

i. Droppet. 



- DØK SuperBowl 

i. Oscar og Rebecca, søndag d. 4/2 

- DØK Hyttetur 

i. Rebecca, Täck, Helena og Oscar, 16-18 marts. 

- DØK Gløgg 

i. Anso og Skovmand, torsdag 8. marts. 

- DØK Sommerfest 

i. Mette og Østergaard, juli-måned. 

- Bestyrelsens Sommerfest 

i. Sulle, Skovmand og Anso, en dag til sommer. 

- DØK Bowling 

i. Anso og Østergaard, torsdag 25. januar. 

- DØK Gokart 

i. Måske og sådan noget. 

- DØK LAN 

i. Täck og Oscar, 16. februar. 

- Tour de DØK 

i. (Rebecca), Helena og Mette, 21. april 

- Semesterstartsfesten 

i. Helena, Østergaard & Täck 5. oktober (dværgens fødselsdag) 

- ECO.Tronic 

i. Anso, Mette og Rebecca, fredag d. 26. oktober. 

- Andre forslag? 



i. Bodega-marathon 

1. Mette, Rebecca og Østergaard, 4/5 maj / 18/19 maj  

14. Manuduktioner 

- Aflønning: 

i. Én får 1500 kr. to får 1000 kr. hver. 

ii. Eller 500 kr. mindre og så en hyttetursbillet.  

- Programmering 

i. Eksamen ligger: 4/1 

ii. Täck spørger Daniel. 

iii. Oscar spørger Kahlen. 

iv. Dato for manuduktion: Enten 29/30 december. 

- VØS1 

i. Mette lægger føler ud på DØK ’17, og skriver at det ligger enten fredag 

5/1 eller tirsdag 9/1. 

ii. Eksamen ligger: 11/1 

iii. Rebecca hører Emma og Emil (instructorer) i så fald. 

iv. Dato for manuduktion: Enten 5/1 eller 9/1.  

- Macro 

i. Eksamen ligger: 15/1-19/1 

ii. Manuduktører:  

1. Rebecca spørger Mads Gade. 

2. Anso spørger Brodersen (som backup, hvis alt andet fejler) 

iii. Manuduktionsdato: 13/1 eller 14/1 



15. MUL(K)T Fastsættelse og status til næstemøde 

- Mulkt er én 6-pack. 

- Kl. 18.01 er for sent.  

- MULKT Ansvarlig 

i. Helena 

- Skovmand har fået én mulkt for igen at glemme et K. 

16.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 
- Hos Anso 18/1 
- Svanemosegårdsvej 5, 1. th. 1967 Frederiksberg C 
- Kl. 18.00 

17.  Valg af sekretær 
- Anso er enstemmigt valgt.  

 
18.  Eventuelt 

- Forening.doek.dk skal opdateres en kende. 
i. Vedtægterne skal rettes. 
ii. Sulle står for at opdatere vedtægterne og at fjerne det gamle jobopslag. 

 


