
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Dato: Torsdag d 19/3 kl 18.00 online pga. corona  

1. Valg af ordstyrer 

- Jonas 16 
2. Valg af referent 

- Helena 17 
3. Godkendelse af dagsorden (JA)  

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde (JA) 
5. Status fra Intro  

- Linnea  
i. adm er studiestartskoordinator d. 26 marts  

ii. sommerhusturen er aflyst  
iii. Har i hørt noget om intro og corona  

1. intet hørt - vi afventer og ser og vi holder hvis det er 

muligt  
6. Status fra Alumni  

- Vi har haft et ski møde - det gik godt, men udfordrende  
- der kommer flere arrangementer kommende, men corona skaber 

problemer  
- nyhedsbrevet kommer på et tidspunkt - ellers kører det bare derudaf  

- der kommer måske ny øl til galla næste år (50 / 60 litter)  
i. vi ved nærmere når vi kommer tættere på  

- kommer måske en skitur primært for dem der er færdige  
- kommer til at blive dyrere og ligger på et andet tidspunkt  

- Nordic race er blevet sat lidt på is pga corona  
- ellers ville alumni gerne støtte og evt køre det igennem alumni  

- vi skriver bare hvis det bliver aktuelt  
7. Status på økonomi  

- sidst var der ca 14.000 på kontoen tilbage efter en masse regninger  
- rebecca mangler at ligge kvitteringer på  



i. ligeledes gør jonas fra sidste måde af  
ii. rasmus har fået pengene fra (super bowl) 

iii. alting er blevet udbetalt  
- regner med at det evt kan komme flere penge ind på kontoen mht. 

hvad vi gør i forhold til hytteturen  
- vi kan få depositum og rengøring tilbage  

- der kommer helt sikkert nogle penge tilbage hvis vi aflyser  
- vi kunne evt. udskyde lejen til næste år og bare kører med den 

hytte  
- vi skal ikke gøre den helt i bund men der er stadig lidt penge tilbage til 

kommende arrangementer  
- fik bl.a. penge tilbage fra djøf (tidligere nævnt)  

8. Status på sponsorater 
- Djøf 

i. Der er ikke noget nyt siden sidste arrangement (GLØGG)  
ii. de er glade og vil gerne fortsætte - så vi skriver bare til dem 

hvis vi vil have penge  
iii. de skriver til os hvornår de gerne vil have opslag  

iv. ikke betalt (5.000kr.) til at starte med ved manuduktionen, vi har 
fået pengene nu men det tog 3 måneder  

9. Gallaudvalget   

- har haft første møde  
i. kigger efter nye lokaler de næste 14 dage  

ii. hvis de ikke finder noget kører de med samme sted  
- arbejdsopgaver er blevet uddelt  

- rekum er blevet kontaktet for at hører om evt samarbejder  
- galla-dreng = Lasse 

10. Hvordan gik det? 
- DØK gløgg d. 5 marts (Marza & Rasmus) 

i. det gik ganske godt  
1. mangel på æbleskiver !! 



a. der er noget der er gået galt i forhold til leveringen 
fra nemlig - fik dog 60 kr. tilbage  

- flot fremmøde men der var mange ting de løb tør for (både øl og 
æbleskiver) 

- alumni giver øl men har ikke betalt for det endnu  
- laust skal bare have en kvittering for at lægge den over i 

alumnis konto  
- der skal måske købes lidt bedre ind til næste år  

11. Fremtidige arrangementer  
- DØK hyttetur d.27-29 marts (Helena, Emilie, Linnea & Jonas) 

i. september som en mulighed? 
1. intro og dem kan godt have problemer med at kunne 

deltage  
2. rusturen kan også gå i vejen for det (hvis den overhoved 

bliver til det)  
ii. skulle man måske afholde hyttetur samtidig med introturen? 

1. det kan lidt afhjælpe på at de nye måske føler sig snydt  
2. men samtidig må de nye også gerne kunne forstå hvorfor 

den er blevet rykket  
3. dem der er vejledere kan så heller komme hvilken mange 

af dem gerne ville  (der er 11 stk. der har købt billet til 

hytteturen)  
4. hvis vi lægger den i september ville det blive besværligt i 

forhold til hvad cbs siger i forhold til hvornår introturen  
- kan vi evt. booke hytten næste år i stedet for? 

- sommerhusturen’s hyttefar er gået med til det hvilket 
vores hyttefar måske også ville  

- folk hælder mest til at aflyse den  
- ellers må vi afholde et ekstra arrangement der måske lidt 

lever op til det  
- alle dem der er med på denne hyttetur er sikret pladser  



- hvilket er en dårlig ide da man ikke ved hvad der 
sker om et år  

- i forhold til den nye årgang  
- kunne man evt. vente med at give svar til at man kommer 

tættere på  
- måske kunne det være at den bliver optaget  

- folk skal have deres penge retur, men vi bliver nødt til at 
modtage dem først  

- hvad gør vi i forhold til udmelding 
- hvad gør vi? 

- … (jonas skriv her)   
- Jonas skriver til hyttefar og melder ud til alle: 

- Vi aflyser hytteturen i denne omgang, men holder 
muligheden åben for at afholde turen i september, 

hvor alle, også 3. års bachelorstuderende kan 
deltage. Da september er en travl periode med 

intro og studiestart, tager vi, i samråd med Intro 
teamet, en beslutning om, hvorvidt dette er en 

mulighed, når vi kommer tættere på. Vi vil 
selvfølgelig tilbageføre pengene til alle så snart de 
er tilgængelige på foreningens bankkonto. 

#Staythefuckhome. 
- DØK påskefrokost d.11 april (Rebecca & Emilie) 

i. skal den aflyses eller ej? 
1. det skal den pga. corona - så JA  

- DØK Bodega Marathon d.25 april (Emilie, Lasse & Rasmus) 
i. holder den lige hængende til at se hvad der skal ske igen ift. 

corona  
ii. de venter med at planlægge  

iii. vi tror ikke den bliver til noget 
1. der kommer visuelt på facebook i aften hvilke der skal 

aflyses  



- Bestyrelsens sommerfest 20/06 (Rebecca & Linnea) 
i. vi kan godt afholde den hvis det hele løser sig ift. corona  

ii. det bliver super godt og planlægger når vi kommer nærmere   
- DØK Lan TBD (Lasse & Rasmus) 

- Semesterstartsfest d. 25 september (Marza, Lasse, Laust?) 
- EcoTronic 9. oktober (Laust + Helena + Linnea)    

i. afventer med at skrive til eco bar til senere   
12. MULKT status (50 kr.) 

- Jonas: 1 
- Emilie: 1 

- Linnea: 1  
13.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  

- Vi aftaler en ny dato når lockdown er afblæst. 
14.  Eventuelt	

 


