
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Dato: Onsdag d. 17 Juni kl. 18.30 Kongens Have  

1. Valg af ordstyrer 

Jonas 

2. Valg af referent 

Rebecca 

3. Godkendelse af dagsorden   

Yes 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

Yes 

5. Status fra Intro   

Intro nægter at underskrive vedtægter – de er ikke rimelige 

- Alle regler gælder også efter intro perioden.  

- Etiske regler er de samme men max 2 øl mere udspecificeret 

- De er ikke præcise. Meget upræcise regler! 

- Ingen hård sprut under intro  

- CBS mener de dækker deres ryg de studerende ikke CBS’s ”men giver ikke 

mening !! 

- Status for intro er at intro truppen ikke gider underskrive CODE OF CONDUCT 

da e er meget urimeligt.  

- Taget fat i finansforbundet og de undersøger kontrakten.   

- CBS student er gået ind i sagen så Intro venter i spænding.  

- CBS er gået på sommer-ferie så de er lige glade.  

- Hele intro bliver delt op i 40 personer  

 

6. Status fra Alumni  

Døk kroket snart 31 juli 

Møde om 14dage eller går det godt. 

7. Status på økonomi  

9000kr  



7500kr betalt for næste års hyttetur. 

Så det går okay.  

Finansforbundet går okay,  

ITCC er i null – yes dert kan der! 

FU – Lad os undersøge hvad det er.  

   

 

8. Status på sponsorater 

Finansforbundet er interesseret. EVT grill med de gamle  

- Linnea er i samtale med dem.  

- Semesterstartfest. Er de også interesseret i  

9. Gallaudvalget   

- 31-oktober er galla og der må max være 136 personer.  

10. Hvordan gik det?  

11. Fremtidige arrangementer  

- DØK sommerfest?  

i. 8 August Sommerfest – Rasmus, Helena, Rebecca  

- GoBoat – 9 Juli eftermiddag. – Jonas og Marza  

- DØK Bodega Marathon? (Emilie, Lasse & Rasmus) –  september  

- Bestyrelsens sommerfest d. 27 juni (Rebecca & Linnea)  

i. Emilie kan desværre ikke 

ii. Lasse støder til 19-20 

iii. 150-200kr er prisen 

iv. Vi mødes kl 13.30 

- DØK Lan TBD (Lasse & Rasmus) - Aflyst 

- DØK hyttetur september? – Aflyst rykkes til foråret  

i. 19- 21 marts 2020 

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

- EcoTronic 9. oktober (Laust, Helena & Linnea)    

- Andre forslag? 

i. Øl bowling turnering  

1. 29 juli bowling – Emilie, Helena, Lasse  



12. MULKT status (50 kr.) 

- Jonas: 1 

- Emilie: 1 +1 

- Linnea: 1 +1 

- Rebecca:1 

- Helena: 1 

- Lasse:1 

- Laust:1 

- Rasmus: 1  

 

13.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  

Vi venter lidt men i hvert fald i starten af september og kort før general forsamling.  

Filur aften skal fokusere på hvor fed foreningen er og ikke om gennemgang af regnskab…  

14.  Eventuelt 

Linnea hyggeligt at se jer alle <3  
Marza – hjemmeside ansvarlige mistet rettigheder – Laust undersøger rettighederne  
 
Godt møde <3  


