
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-
Foreningen 
Dato: Onsdag d 19/2 kl 18.00 hos Jonas, Elbagade 71 3tv, 2300 København S 

1.     Valg af ordstyrer 

Marza 

2.     Valg af referent 

Jonas 

3.     Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4.     Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

Godkendt 

5.     Status fra Intro 

- Truppen er valgt, men ikke offentliggjort. Mailen er lavet, og bliver snart sendt ud. CBS 

melder nyt ud om intro. Linnea kan ikke sige så meget grundet tavshedspligt.  

- Intro falder i år mellem 24-31 August. 

- Måske falder antallet af introvejledere, men intro har planer for at komme uden om dette. 

- Der kommer key-admins fra CBS der styrer alle intro aktiviteter på CBS.  

- Rusturen kommer højst sandsynligt til at ligge i September udenfor CBS regi. 

6.     Status fra Alumni 

Gennemgang af forslag fra hyttetur: 

- 2000 kr granted.  

- 20 billetter til salg 2 dage før alle andre for alumni.  



- Logo bag baren. 

Galla; Linnea affyrer startskuddet. 

Alumni foreslår “Frivillig-dag” i stedet for “Frivillig-weekend”. 

7.     Status på økonomi 

- Måske underskrive i aften for adgang til økonomi. 

8.     Kommunikation 

-        LinkedIn:  

Vi har fået bestyrelsens gamle LinkedIn side. 

Vi sætter den på pause. DØK foreningens social media Joker. 

Laust spørger i Alumni, om det er interessant for dem. 

-        CBS åbent hus 

Mentorerne står for det. 

9.     Status på sponsorater 

-        Djøf 

Foreningen laver et samarbejde med DJØF. 

“Jeg tænker umiddelbart, at et årligt samarbejde kan bestå af et mindre beløb til jer (2000 kr.) til 

gengæld for adgang til jeres Facebookside samt kontakt til en af jer i foreningen. På 

Facebooksiden ønsker vi blot 4 opslag per år (dvs. 2 per semester). Derudover tænker jeg, at I 

skal søge aktivitetspuljen til jeres to faglige arrangementer og på den måde få tildelt penge 

specifikt til dette. I dette årlige samarbejde tænker vi også, at vi kan blive sponsor på jeres 

gløgg og æbleskiver arrangement d. 5 marts. Jeg ved ikke hvor mange deltagende, som I 

regner med til arrangementet og om det kunne give mening for jer? Vi ser det som en god 

mulighed for at komme i kontakt med jeres studerende på en meget uformel og festlig måde. 

 

Hvis du har brug for at vende ovenstående, eller dele af det, med mig inden mødet i aften, er du 

mere end velkommen til at ringe. Jeg er på telefonen indtil 14.15 og igen fra 17.00 til 17.45. 

 

Derudover kan jeg høre, at I i forbindelse med jeres arrangement i januar snakkede kort om 

muligheden for et årligt samarbejde, hvortil I (og vi) valgte at I på daværende tidspunkt blot 



søgte aktivitetspuljen. Vi fik under dette arrangement et positivt indtryk af jer, hvorfor vi tænker 

det kunne være værdifuldt for både jer og os at indgå et større samarbejde. “ 

-        Rekom 

Problemer ved sidste event. Rekom tilbyder 1 times fri bar som kompensation. Vi overvejer 

andre muligheder til andre events. 

Linnea og co tager et nyt møde og aftaler kommende events. 

10. Gallaudvalget 

Medlemmer: Linnea ‘18, Stine ‘10, Helena ‘14, Lone ‘15, Olivia ‘16, Rasmus ‘19, Lasse ‘19.  

Nyt venue.  

Emilie er DJ.  

11. Hvordan gik det? 

-        Manuduktion Programmering d. 11 januar (Laust) 

Fint.  

-        DØK SuperBowl d. 2 februar (Lasse & Rasmus) 

4 deltagere inkl. Arrangører. 

Forslag til at holde det privat med mad osv. 

-        DØK Bowling d. 7 februar (Lasse & Marza) 

Godt.  

Drop venteliste. 

Evt spørg bowlingstedet om disco. 

12. Fremtidige arrangementer 

-        DØK Gløgg d. 5 marts (Marza & Rasmus) 

HOW601 bookes fra 16.15, og start 16.30.  

-        DØK Hyttetur d.27-29 marts (Helena, Emilie, Linnea & Jonas) 

Billetpris: 350+200 

Øl 5 kr stykket. 

Laust sætter Kiosken op.  

-        DØK Påskefrokost d.11 april (Rebecca & Emilie) 

Becs og Emilie går i gang nu.  

-        DØK Bodega Marathon d.25 april (Emilie, Lasse & Rasmus) 



Intet nyt.  

-        Bestyrelsens sommerfest TBD (Rebecca & Linnea) 

Der laves en Doodle.  

-         DØK Lan TBD (Lasse, Laust & Rasmus) 

Intet nyt. 

Laust beder om støtte fra alumni.  

-        Semesterstartsfest d. 25 september (Marza, Lasse, Laust?) 

Intet nyt. 

-        EcoTronic 9. oktober (Laust & Helena) 

Intet nyt. 

-        Nye forslag til arrangement 

                                                    i.  Quizaften, Døk på glat is, Boulebar arrangement? 

Lasse og Laust står for en quizaften 

Boulebar/Generator bar (Efterår) (Helena, Lasse).  

13. MULKT status 

● Jonas: 1 

● Helena: 1 

● Linnea: 1 

14.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- Hos Laust d. 2 April.  

- Lyngbyvej 63, 2100 Øbro 

15.   Eventuelt 

- Emilie kommenterer, at Østergaard enten er Asiat eller Grønlænder. 

- Marza nævner, at DØK foreningen har 35 års jubilæum i 2021. Der er enighed om, at 

der skal arrangeres et event i anledning af denne festlige lejlighed.  

- Soundboks = Køb. 

- Becs hører Rune. 

- Jonas hører Jacob om fætter i Soundboks om pris. 

- Studerende for en dag med Lasse. God dag, han var med til en forelæsning og 

hackathon.  

- Fagligt arrangement: Excel kursus, præsentations/eksamenskursus. (JONAS). 



- Jonas hører DJØF om de har en regnskabsexcel haj, der kan afholde et kursus 

for os.  


