
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Onsdag d. 24 april kl. 18.00, hos Oscar, Dalslandsgade 8M, 1-218, 2300 KBH S 

1. Valg af ordstyrer 

- Laust 

2. Valg af referent 

- Oscar 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Ja 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Ja 

5. Status fra Intro 

- Det går meget fint, ikke så meget at sige. 

- Det går godt i sponsor 

- Her går det godt 

- Der kommer et kandidatintro i år! 

i. Der kommer til at være nogle arrangementer sidste uge i august 

6. Status fra Alumni 

- Der var tequilasmagning 

- Simon Lundberg skal stoppe med at invitere alle 

7. Status på økonomi 

- Mette har fået adgang 

- Actionpoint: Der skal trækkes tal fra kiosken 

- Actionpoint: Oscar sender Stripe-oplysninger til Mette og NØ 

- Vi har cirka 2.500 kr. i kapital. Cirka 2000 kr. fra Hytteturen 

- Lad os lade være med at holde underskudsarrangementer, det er for dyrt at 

gøre. 

- Til Semesterstartsfesten fx, så lad os tage ex. 100 kr. for billetten og så 

stadig give 50 kr. til værten. Så kan man også skrive at Foreningen derefter 

giver noget i byen. 



- Linnea ‘18 søger et Laurits legat til Foreningen ($$$$$$$$) 

- ITCC 

i. Der sættes et møde op 6.-7. maj med Stefan 

ii. Han har stadig ikke svaret efter en uge. 

8. Status på Kommunikations ’roadmap’ 

- Der er ikke sket nogen siden sidst 

9. Status på CBS Student certifikat.  

- Udkastet er blevet godkendt 

- Skal skrive at suppleanter er aktive og deltagende 

- Laust skal ændre noget i en checkboks 

- Der er opdateret CBS booklet, fordi de virkelig cravede at få os med. 

- Vi skal nok ikke have en stand på på CBS Students Forenings Fair 

- Det gælder kun bachelorudveksling, og ikke kandidatudveksling 

10.Bachelor reception 2019 

- Budgettet var forvirrende; der skulle købes fra Tyskland, men ikke alligevel. 

- Der gives 2400 kr. fra DØK Foreningen til støtte 

- Der skal laves nogle tilmeldingslister, og nomineringerne er på plads 

- Laust er sprechsteilmeister, Rebecca holder oplæg, Rune kommer også 

11.Hvordan gik det? 

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

i. Det gik fint, der blev ikke ødelagt noget. 

ii. Claus Bomberg var ikke tilfreds med den måde køkkenet blev gjort 

rent på. 

1. Mærkaterne på skabene var ikke blevet fulgt 

2. Gulvet var ikke helt on point 

3. Actionpoint for Claus: Hvis ekstra rengøring ikke blev mere end 

1000 kr., får vi depositum tilbage 

iii. Antallet var rigtig godt, fordi folk blev socialiseret på kryds og tværs. 

iv. God hytte, fordi der var hyggerum og festrum - lige hvad man havde 

lyst til. 



v. Til fremtiden: Lav survey på hvem der tager bus og hvem som kører 

selv. 

vi. Det fungerede godt at der ikke var æg og bacon 

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

i. Det gik godt, nogenlunde 14 mennesker, godt antal 

ii. Rigtig mange som stødte til på Larsens Platz 

iii. Nogen frøs under bowling, men det kan man ikke gøre så meget ved 

pga vejret. 

12.Fremtidige arrangementer  

- Manduktion VØS2? 

i. Har vi nogen som kan gøre det? 

ii. Actionpoint: Frank (ansvarlig) og Kesia laver et opslag, og finder ud af 

om nogen gider. 

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

i. Ikke sket noget endnu (over en måned til) 

ii. Mange er hjemme 

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

i. Op til 150 kr. i egenbetaling 

ii. Foreløbig dato lørdag d. 6/7 

iii. Kesia har udlejet lejligheden, men sover på Franks sofa. 

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

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

- ECO tronic 11 oktober (Rebecca & Frank) 

i. Ingen har skrevet til ECO 

ii. Actionpoint: Rebecca skriver og booker ECO-bar 

- DØK bowling (joker på datoen)  

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

i. Kom ikke til at ske 23/4 

ii. Bliver ikke pt, hvis nogen føler for den senere så GØØØØR det 

13.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 



- 6/7 kl. 10 på DIT-Lab (før bestyrelsens sommerfest 

14.Mulkt status 

- Helena Frank: 1 

- Kesia: 1 

- Oscar: 1 

- Rebecca: 1 

15.  Eventuelt 

- Rune har ikke noget 

- Angående hjemmesiden: Bjælken skal rettes til at, så man kan se hvor 

events ligger. 

- Bonus actionpoint: Hvis man skal afmelde noget abonnement, så spær dit 

dankort. 

16.Møde evaluering 

- Folk har været rigtig dårlige til at række hånden op. 

- Men flowet var godt. 

 

 


