
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Dato: Onsdag d. 19 August kl. 18.00 Ditlab  

1. Valg af ordstyrer 

- Rasmus  

2. Valg af referent 

- Rebecca  

3. Godkendelse af dagsorden   

- Yes  

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Yes  

5. Status fra Intro 

- Etisk retningslinje – Intro vil ikke skrive under – var til møde i går, men indtil 

Maria lind, - Linnea(Adm) har klaget over hende.  

- CBS truer med at hvis i ikke vejleder ikke underskriver bliver de fyret på 

stedet og konsekvens ingen intro.  

- Deadline i morgen kl 09.00 til at underskrive, hvis folk ikke har underskrevet 

etiske rettigheder bliver de fyret. 

- Intro vælger at underskrive, men har sagt at de tager afstand men at de føler 

sig tvunget til at underskrive urimelige regler.  

- CBS er ikke samarbejdsvillig og kommer med meget mixet meddelelser. 

- Udover cbs administration, hygger intro vejlederne.  

- Problemer med Rekom, pga. corona og kan ikke have mere end 100+ 

studerende.  

- Status på intro konto er tæt på i bund pga. Ingen sponsor.  

- Eco-bar må ikke bookes? – Undersøger andre steder, men pt ser det svært 

ud.  

- CBS Case – om DØK forening. – hvordan kan man få flere til at deltage til 

arrangement.   

6. Status fra Alumni 

- Det kører i Alumni 



i. Det gør godt, betalt hjemmesside.  

ii. Vi i alumni vil købe From ud, så vi selv står for alt især pga. IT-kartellet 

er blevet solgt.  – Skal diskuteres på næste møde.  

iii. Afholdt to arrangementer  

1. Båd og burger, gik godt 

2. DØK Kroket – kæmpe succes 

iv. Planlagt arrangement – TBD pga. Corona.  

7. Status på økonomi  

- Forening mangler penge, men ellers går det fint 

- Kasser har planer om at fjerne poster fra mellemregningskonto   

8. Status på sponsorater 

- Djøf er villige til at betale.  – gerne online events, vil ikke fysisk.  

- Excel kursus – VØS1 og lignende.  

9. Status fra Gallaudvalget   

- Linnea har været bøddel – Vi kan ikke være mere end 100 inkl. Tjener osv.  

i. Kun en opfordring om max 100, så vi må godt være mere end 100+ så 

Galla is on.  

ii. 8 okt. Nye meldinger for regeringen  

iii. Evt. En plan B for general forsamling.  

- Galla mangler penge – har adspurgt alumni  

- Mangler sponsorer.  – omkring 22.000kr.  

i. Djøf sponsorere – men har ikke kommet med et bud.  

10. Hvordan gik det?  

- Bestyrelsens sommerfest d. 26 juni  

i. Skide godt, undtagen insekterne.  

ii. Godt planlagt.  

- DØK Goboat 9.Juli 

i. Det gik fint nok, men at de begrænser indtag af alkohol  

1. Gik godt, med positiv feedback.  

- DØK sommerfest  

i. Gik godt, godt fremmøde og godt vejr.  

ii. Mange kom efter fodbold golf.   



iii. Sjovt med fodboldgolf.  

 

11. Fremtidige arrangementer  

: Alle fremtidige arrangementer skal vi tage højde for Covid-19.  

- Comedy (Forslag fra Geitner) 

i. Foreslået at vi afholder et comedy show med Niels forsberg 

ii. Vi takker pænt nej, da vi nok får svært ved at afholde det indendørs 

pga. corona.  

- DØK Bodega Marathon 10. Oktober (Emilie, Lasse & Rasmus) 

i. Nok nød til at skrive til barer/bodegaer.  

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

i. Prøver rekom eller et andet alternativ 

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

i. Aflyser, da vi ikke kan leje lokalerne.  

- Andre forslag? 

i. Paddle tennis à22.september kl17-19 

ii. Ingen andre forslag 

iii. Forening infoaften 7.oktober kl17.00 på ditlab 

1. Husk mild filur. 

iv. Partybus til bus og bowl – Marza og Lasse begynder at undersøge 

datoer.  

12. CBS student app 

- Ikke relevant for os, da det bliver et ekstra sted vi skal vedligeholde et ekstra 

website.  

13. MULKT status (50 kr) 

14. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  

- 15 september kl18.00  

15. Eventuelt 

- Folk deltager efter arrangementet start, hvordan skal man sørge for at folk 

kommer til tiden og deltager til hele arrangementet.  

- Tak for et godt møde.  


