
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Dato: Tirsdag d. 15 September, kl. 18.30 – Kløvermarksvej 70, 2300 KBH S 

1. Valg af ordstyrer 

Marza 

2. Valg af referent 

Rebecca  

3. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt  

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

Godkendt  

5. Status fra Intro   

- Gik godt en god uge, men fik en lille bøde for at spille musik i fælledparken 

- Underligt med ingen alkohol, men gik godt.  

- Evaluering gik godt  

- Adm er blevet valgt: Lasse, Linnea og Høeg til næste år – skud ud. 

- Møde med CBS og det gik godt – nævnte hvilke problematikker der evt kunne 

opstå fra studerende evaluering  

- Intro konto er meget lav, men stadig nok til næste år.  

- Folk er villige til at genansøge til næste år.   

6. Status fra Alumni  

- Forslag om at aflønne kasser  

i. Tages op til generalforsamling, men af døk foreningensbestyrelse 

- Opgørelse omkring mellemregning 

i. Venter svar fra revisorer? 

- Kommende arrangementer  

i. Alumni kut kut  

ii. Cocktail kursus.  

7. Status på økonomi  

- Kontakter revisorer om mellemregninger – action point: Emilie  

- Ellers går det godt 



 

8. Status på sponsorater 

- Intet nyt.  

9. Status fra Gallaudvalget   

Galla er aflyst i år. – udlejer vil ikke leje til os pga corona. 

i. Traditionerne som vi plejer – udvalget er i gang med at finde ud af 

hvordan dette kan afholdes så traditionerne ikke dør.  

- Pengene får vi refunderet ift. Lokaler osv.  

10. Fremtidige arrangementer  

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

i. Aflyst pga. Corona.  

ii. Refundering af penge til deltager. – Action point: Marza 

- DØK PADEL d. 23. september  

i. Alt udsolgt og det bliver mega fedt :D  

ii. Og vi kan overholde alle restriktionerne 

- Infoaften d. 7. oktober   

i. Marza hører om vi kan låne et lokale på cbs. – Action point: Marza 

ii. Undersøg om alternative til Lokation. 

Evt Djøf 

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

i. Aflyst.  

ii. Action point: Jonas ændrer vores tidslinje igen igen...  

- Generalforsamling 

i. Galla aflyst hvad gør vi? 

ii. Vi holder dato 31/10 og ser om vi kan låne et lokale på CBS. Action 

point: Marza høre om vi kan låne et lokale på cbs.  

iii. Evt. Book restaurant til en frokost hvis corona tillader det.  

1. Cafe livingstone evt.  

2. Evt hør alumni om de vil støtte   

  



 

- Excel kursus? 

1. Intet nyt.  

2. Evt hør nogle Døkkere om nogle kan undervise. (Laust) 

3. Action point: Jonas hører Djøf om de kan arrangere et excel 

kursus.  

11. Hvordan er året gået? 

- Godt DØK år trods de meget få arrangementer.  

i. Arrangementerne er gået godt 

- Ærgerligt at alle arrangementerne blev aflyst.  

- Marza’ -  folk mangler at lave evalueringer til arrangementerne 

i. Drejebog til arrangementer er en god ide og bør gøres  

- Husk at overholde deadline.  

- Godt arbejde til alle bestyrelsesmedlemmer.  

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  

- Infoaften- 7.oktober. Vi kommer kl 17- resten kl18.00  

13.  Eventuelt 

- Linnea-  har i brug for hjælp?  

i. Nej - Marza refundere alle semesterstartsfests billetterne  

- Marza – Fede forslag til hjemmeside optimering fra intro case-dag.  

i. Rasmus vil sortere de urealistiske forslag.  

- Gør mere ud af hjemmeside – det vil blive nemmere at håndtere 

hjemmesiden i fremtiden da From skal ud af det.  

i. Billede fra tidligere arrangementer.   

- Lasse- lave større arrangementer med folk der kommer ud at tale. – Mere 

faglige.  

i. IT Karriere dag – Alumni + DØK ville være interesseret.  

ii.  Foredrag 

- DØK 20 har arrangeret egen fest udvalg – vigtigt vi får den årgang med.  

- God feedback til aktive/sports arrangementer - ikke druk arrangementer 

i. Kan nemmere lade side gøre på en hverdag.  



- Forslag: Spike ball turnering- 

Hvor mange vil stille op igen? 

- Linnea ’18  

- Jonas ’16 – måske som en mulig formand 

- Lasse ’19 

- Emilie ’18 – Kasser igen (wuup wuup) 

- Rasmus ’19 

- Marza ’19 

- Tre ledige pladser (en kasser-suppleant, og suppleant)    

 


