
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: torsdag d. 21 marts kl. 18.00, sted Roskildevej 155 st. tv, 2500 Valby 

1. Valg af ordstyrer 

Oscar er ordstyrer  

 

2. Valg af referent 

Mette er referent 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

Godkendt referat fra sidste møde. 

 
5. Status fra Intro 

CBS har dikteret sidste chance for intro. Får intro én klage eller er der overtrædelse 

af regler vil det have konsekvenser. 

Sponsorpenge skal fremover igennem CBS. Der har været talt om at køre 

sponsorpenge igennem foreningen. En jurist har set på dette forslag, og dette kan 

ikke gennemføres uden at der er handlet i ond tro. Dermed kommer sponsorpenge 

til intro umiddelbart til at køre udenom foreningen.  

 
6. Status fra Alumni 

Alumni havde møde d. 20/03/2019. 

Galla forhører sig vedr. Sponsoraftale. De ønsker at kende foreningens holdning til 

sponsor og opslag via foreningens kanaler.  

Oscar pointerer at det burde afhænge af antallet af opslag. Alumni har tidligere 

tilkendegivet at de synes foreningen burde tjene deres egne penge, hvorfor dette 

kunne være en indtægtskilde.  

Der er enighed om at foreningen som minimum skal godkende en eventuel 

sponsorplan som skal køre igennem foreningens kanaler.  



Da galla ikke umiddelbart genererer overskud, er der ikke stemning for at 

foreningen skal have del i overskuddet.  

Der er enighed om at galla fremsender udkast til sponsorplan og denne vurderes 
ved modtagelse af foreningen. 
 
Der er tequilasmagning for Alumni d. 22/03/2019. 
Der har været BOSSK burger – dette var en stor succes.  
 
 

7. Status på økonomi 

Mette får tildelt adgang i løbet ad d. 22/03/2019. Desuden skal Mette og Nicolai 

havde adgang til stripe.  

Intet nyt angående ITCC. Der bliver foreslået et møde med Stefan for Oscar, 

Helena, Stefan og Nicolai.  

 

8. Status på Kommunikations ’roadmap’ 

Oscar har fået lavet lidt på hjemmesiden med events.  

Der bliver foreslået at overståede events skal slettes fra listen på hjemmesiden. 

 

9. Status fra styregruppen 

Der er møde på mandag. Kesia, Rebecca, Rune, Laust & Stine Mørup skal med til 

mødet.  

 

10. Hvordan gik det? 

- DØK Gløgg 21 februar (Rebecca og NØ)  

Det gik rigtig godt. Der var hjemmelavet Gløgg. Næste år skal der laves 

mere gløgg ekstrakt. Gløggen var altså en stor succes. Der bliver vedtaget at 

vi fremover vil lave gløggen selv og købe æbleskiverne. Der er enighed om 

at foreningen var gode til at hjælpe hinanden.  

 

- DØK Lan 15 marts (Rune, Laust, Oscar og Helena) 

Det gik rigtig godt. Der var 14 med og dermed fyldt op. Der er blevet sagt fra 

deltagende at de er glade for at der også er arrangementer hvor man ikke 



behøver at feste. Dermed vil foreningen have fokus på fortsat at have fokus 

på alle typer arrangementer for at inkludere alle.  

 

11. Fremtidige arrangementer 

- DØK Analog – Ny dato (Rebecca, Helena & Kesia) 

Der skal findes en dato, da det ikke kræver så meget planlægning. Helena 

har mange brætspil. Det bliver fundet en dag til DØK analog. Der kan 

eventuelt være flere dag med DØK analog hvis det er en succes.  

  

- DØK hyttetur 5-7. april (Rune, Oscar, Helena, Mette & Kesia)  

Hytteturen er ved at være planlagt. Der er event klar, snart åbner salget for 

billetter. Der påtænkes at åbne billetsalg imorgen. Prisen bliver 425 plus 200 

i depositum. Turen går til Hvalsø til et hus med plads til 36 mennesker. Der 

er forskel på prisen til alumner og ikke-aktive alumner. Prisen for ikke-aktive 

alumner bliver 75 kroner dyrere. Rebecca spørger hvorvidt alumner får 

besked. Rune foreslår at vi blot skal slå det op i eventet på facebook. Kesia 

foreslår først at åbne billetsalg på søndag for at vi kan få promoveret eventet. 

Dog er der kun 36 pladser, hvorfor Rune forelslår at det ikke er nødvendigt.  

Fra foreningen deltager Helena F, Helena M, Laust, Rune, Kesia & Rebecca.  

 

- DØK Bodega Marathon 13. april (Oscar, NØ og Mette)  

Der er ikke sket så meget endnu. Der bliver fundet en dato.  

 

- DØK sommerfest 13. juli (Oscar, Helena Frank, NØ) 

Der bliver talt videre om dette event når vi nærmer os.  

 

- Bestyrelsens sommerfest juni/juli/august (Rune, Oscar)  

Der bliver talt videre om dette event når vi nærmer os.  

 

- Semesterstartsfest 27. september (Laust, Rebecca, Helena & Mette)  

Der bliver talt videre om dette event når vi nærmer os.  

 



- Frivillig weekend 4-6 oktober (Rebecca & Oscar + Alumni)  

Der bliver talt videre om dette event når vi nærmer os.  

 

- ECO tronic 11 oktober (Rebecca & Helena) 

Der bliver talt videre om dette event når vi nærmer os.  

 

- DØK bowling (mangler dato)   

Der bliver talt videre om dette event når vi nærmer os.  

 

12.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  

Der bliver vedtaget at næste møde bliver hos Oscar d. 24. april.  

 

13. Mulkt status  

- Helena Frank: 1 

- Kesia: 1 

- Oscar:1 

- Rebecca: 1 

 

14.  Eventuelt 

Der er blevet sendt en mail angående ændringer i udvekslingsregler. Dermed kan 

man optjene point ved frivilligt arbejde i foreninger på CBS. Der er der vigtigt at få 

nedskrevet roller samt aktiviteter, for at der kan vurderes hvorvidt man kan optjene 

point. Rebecca vil gerne nedskrive roller og får hjælp af Oscar og Laust.  

 

Kesia tager måske på udveksling til efteråret.  

 

Helena Frank står for bachelorreception til sommer. Foreningen plejer at 

sponsorerer bachelorreceptionen. Helena F skal sende en mail til foreningen og 

ansøge om sponsorat. Det kommer til at foregå på Dalgas have med mad. Man har 

lejet ECO-bar fra 16-20. Der er én fra foreningen der skal holde tale – det bliver 

Rebecca. Laust kan være ordstyrer til receptionen.  

Alumni har givet grønt lys til at sponsorerer 2500.  



 

Rune påpeger at hvis man lejer ECO-bar skal øllene købes via Carlsberg og man 

SKAL have brandkursus for at stå i baren. Rune anbefaler ikke at holde det på 

ECO-bar. Der bliver foreslået 6. sal til afholdelse af reception. 

 

15. Møde evaluering  

Det gik godt. 

Rune roser ordstyren (Oscar).  

Ros til referenten også.  
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