
 

Dagsorden for DØK foreningens generalforsamling 

Den 31. okt. 2020 kl. 13:35-17:00, Lersø Parkallé 107, 2100 København Ø 

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer 
Godkendt  
 
2. Valg af dirigent 

Jonas Louw-Reimer ‘16 
 
3. DØK-Foreningens formandsberetning 

Rebeca Hjort ‘15 
Godt år trods omstændighederne ved Corona. Vi har afholdt nogle gode arrangementer, 
herunder DØK bådtur, hvilket var en stor succes med 45 deltagere. Derudover afholdte vi DØK 
Padel, DØK Sommerfest, DØK Bowl & Bus, ECOtronic, DØK Gløgg og BOSSK. Djøf har sponsoreret 
foreningen i løbet af året, og vi har valgt at fortsætte samarbejdet. Vi har valgt at lave et årshjul 
så man ved hvornår de forskellige begivenheder er, og vi havde rigtig stor tilmelding til 
semesterstartsfest med 170+ tilmeldte, som desværre måtte aflyses grundet corona. Vores mål til 
næste år er flere faglige arrangementer, samt aktive arrangementer (fx DØK Padel).  
tak til alle!  
 
4. DØK-Alumni udvalgets formandsberetning 

Oscar Brügger ‘14 
Ikke normale omstændigheder i år. Velkommen til DØK 20 (to er dukket op). Der var store planer. 
arbejdsdage hvor de lavede arrangementer. 11 forskellige hvoraf nogle blev kombineret. disse 
blev desværre ikke afholdt. Af arrangementer kan nævnes DØK skibakke og burger spisning 
fredagen i BOSSK. corona havde lagt sig afholdte de mødet udendørs. lønstatistikken blev 
udsendt. de har afholdt arrangementer for folk billigere. de havde et hvor 20 personer deltog. der 
kom nye arrangementer som gik rigtig godt. cocktail kursus (gik godt selvom der var mundbind). 
kut kut (båd blev lejet og det gik godt FANGSTGARANTI). 2021 kommer der ny skitur. Der kommer 
også øl bowling. Oscar Brügger ‘14 genopstiller ikke til forperson for DØK Alumni, men han takker 
for et godt år. 
 
5. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse  

Emilie Pagh ‘18  
Det har været et specielt år pga. corona, og et oprydningsarbejde på balanceposterne. 

1. Resultatopgørelsen  
Omsætning: 
Ingen særlige kommentarer til Alumnis omsætning. 
Omsætningen for DØK foreningen: 

- Mange sponsorater i år grundet Djøf, hvilket har medført, at vi kunne lave manuduktioner 
gratis. 

- Corona har haft sin indflydelse på arrangementer (og dermed omsætning) 
- hyttetur og semesterstartsfest har normalt trukket denne op. 

- Diverse-posten udfases næste år.  
- Galla (som opgøres fra sidste år) gik godt  



 
- Højere billetpriser i år end forrige. 
- Bedre resultater end sidste år. 

Omkostninger: 
Alumni: 

- Arrangementer for alumni har været lidt højere  
- Porto og gebyrer er lidt anderledes  

- alumni har betalt størstedelen i år - tak til dem 
- PBS er aftalen med alumni med nets - Standardbeløb = dyrt (Taget i brug for at holde 

tingene adskilt) 
- Licenser => Splittet mellem alumni og foreningen.  
- Hjemmeside Omkostningerne splittes også  

- Spørgsmål fra salen: Rune Kock ‘15 => “Hvad bygger det på?” 
- Svar fra Laust Færge ‘16 => alt det vi laver på hjemmesiden koster et fast beløb pr. 

år i licens til udbyderen. Bl.a. for at kunne oprette produkter. 
- Dimitterede omkostninger - Er ikke afholdt da de dimitterede fra BS ikke havde en 

dimittendfest. 
DØK Foreningen (DF): 

- Omkostningerne fra arrangementer er mindre  
- Dimittend tilskud også på 0. 
- Manuduktioner har vi brugt en del penge på, men det skyldes, at vi har fået sponsorater 

fra Djøf specifikt til manuduktioner. 
- Vi er gået ned i forplejning (grundet corona = færre bestyrelsesmøder). 
- Vi takker alumni for økonomisk støtte. 
- Øvrige omkostningerne er ikke super nødvendige så den bliver udfaset  

Galla (2019): 
- omkostningerne er stabile og ingen store udsving. 
- Den går ikke helt i 0 men det er nødvendigvis heller ikke meningen. 
- Øvrige omkostningerne bliver stadig her, da den giver god mening (mad til tjenere mv.) 

Niklas Tastum ‘15 => kan man sætte en note på fremadrettet?  
Emilie Pagh ‘18 => Ja. 

- Resultat før ekstraordinære poster  
- Lille underskud men det er bedre end sidste år - OK. 

Ekstraordinære poster: 
- Gamle poster er blevet driftsførte (-103.000 DKK): 

- intern mellemregning (fejl bogføringer – driftsført og sat til 0 på balancen) 
- ITCC og FU (gamle tilgodehavende er blevet driftsført og sat til 0 på balancen)  

- IT Case Competition. Senest afholdt i ‘15, som en under division til DF. De 
tjente omkring 100.000 DKK, som siden har været opbevaret på DF’s konto. 
Der har været en længere diskussion om, hvem pengene tilhørte. 
Konklusionen var, at ITCC skulle afholdes på ny i år, og pengene er derfor 
udbetalt til ITCC, som er påbegyndt uden for DF regi.  

- Det er derfor blevet driftsført nu fordi det ikke er penge vi får at se igen. 
Næste år er de ude af regnskabet. 

- Samlet underskud for året: -106.007. 
 

2. Balancen  
Aktiver: 



 
Tilgodehavender er blevet driftsført. 

- Førhen har det også lignet at galla skylder DF penge (hvilket de ikke gør). Disse er derfor 
også driftsført. 

- Galla er tidligere blevet driftsført ”forkert” - I forhold til hvis vi har et år som i år 
hvor det ikke bliver afholdt.  

- DF har et tilgodehavende på 750 DKK fra DØK-intro fra omkring 2015/16. Kassereren 
foreslår at driftsføre denne til næste år, da det ikke tyder på det er penge DF får igen. 

- Kommentar fra salen: Rune Kock ‘15=> Intro ville gerne køre selvstændig konto. 
- Linnea Herbæk ‘18 => det gav ikke mening på daværende tidspunkt. 

- Vi har penge ude at flyve for en hytte, der var booket til årets DØK Hyttetur, der desværre 
blev aflyst grundet Corona. Vi har fået lov til at ombooke til næste år, så vi har pengene 
(hytten) til gode hos hyttefar (farmen) - Vi kan ikke få pengene tilbage. 

- Likvide beholdninger ser fint ud: 
- Rune Kock ‘15 => hvorfor er DØK intro med i mellemregningerne  
- Emilie Pagh ‘18 => intro laver deres eget regnskab og skal ses som noget eksternt 

da det ikke er med i vores, men det består af mellemregningerne mellem 
medlemmerne  

Passiver: 
- Egenkapitalen ser fin ud  
- kortfristet gæld  

- Intern mellemregning går i nu - det er imellem de forskellige kontoer (3 kontoer) 
holder styr på hvem der skylder hvem penge. 

- Aktiver og passiver stemmer! 
Spørgsmål til regnskabet: 

- Godt arbejde Emilie og Laust! (+revisorerne).  
- Daniel From ‘10: som udgangspunkt frygtede de (revisorerne) at regnskabet 

lignede sidste års - men det ser rigtig godt ud i år og godt arbejde til Emilie og 
Laust => lagt mange timer => Intet er forkert. 

- ITCC burde ikke havde været med men det er gammel fejl og blev derfor 
nødt til at være med. Det er en god løsning der er fundet. 

- Rebecca Hjort ‘15 => kan regnskabet godkendes? 
- Salen: Det er hermed godkendt!  

 
6. Kassereren forelægger bestyrelsens forslag til: 

- Kontingent for studerende. 
- 0.- (vedtaget). 

- Kontingent for tidligere studerende 
- 150.- (vedtaget). 

- Budget 
Omsætning: 

- Som udgangspunkt tager man det normale, og hvad man plejer at bruge - vi forventer et 
niveau der ligner forrige års, grundet i år er ekstraordinær. 

- Sponsorater er sat lidt ned, da vi ikke er sikre på om Djøf vil give lige så meget => derfor 
kommer manuduktioner kommer højst sandsynligt også til at koste et mindre beløb for de 
studerende. 

- Arrangementer  
- Bowl og bus 



 
- Kommentar fra Marza Mustafa ‘19 => Vi regner stadig med at kunne 

afholde med lige så mange deltagere til næste år. 
- Emilie Pagh ‘18=> det er måske ikke så retvisende da vi ikke ved hvordan 

corona udvikler sig. 
- Rebecca Hjort ‘15 => vi håber at stadig kunne afholde arrangementer - Især 

hyttetur. 
- Vi forventer en omsætningsstigning (håber corona ikke udvikler sig mere)  
- Galla er budgetteret til nul grundet det ikke afholdes i år. 
- Derfor lavere omsætning  

Omkostninger: 
- Vi forventer omkostninger i niveau som forrige år. 

- Rune Kock ‘15 => Bør vi nedlægge NETS aftalen og undgå gebyret? 
- Laust Færge ‘16 => det er PBS – vi ønsker ikke at fjerne den ikke da aftalen 

medfører flere indtægter end udgifter, og vi risikerer at miste medlemmer og 
dermed indtægter på at skifte aftalen. 

- Rebecca Hjort ‘15=> socialisering indebærer alumni egne arrangementer  
- Niklas Tastum ‘15 => de vil gerne samle socialising (kun for 

bestyrelsesmedlemmer) og bestyrelsens omkostninger skal slå dem sammen => 
meget er forplejning og det er det samme - Den skal udfases så der ikke opstår 
forvirring mellem disse to poster. 

- I år har vi haft ekstra omkostninger da vi skulle tilbagebetale mange billetter => dette 
koster dyrt i gebyr, og vi har derfor budgetteret lidt lavere i år, da vi ikke forventer dette 
gentaget. 

- Galla kommer til at være nogenlunde det samme  
- Vi har budgetteret med et lille underskud, og næste bestyrelse bør tage op, om man 

ønsker at tage flere penge for arrangementerne for at dække alle omkostninger. Vi har 
tidligere sat priserne til at arrangementerne skal gå i 0 uden at tage hensyn til gebyrer og 
faste omkostninger. 

 
7. Behandling af indkomne forslag. 

- Rebecca Hjort ‘15 => der har ikke været nogle indkomne forslag. 
 
8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer 

- Som normalt rækker man hånden op og giver sin forklaring på hvorfor  
Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3. 

- Kasser => Emilie Pagh ‘18 => vedtaget. 
Seks (6) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk. 4. En formand, mindst tre (3) 
dimittender samt en studerende til DØK Alumni-udvalget jvf. paragraf 4. stk. 6. 

- Formand => Jonas Louw-Reimer ‘16 => vedtaget. 
- (5 andre medlemmer) - 8 opstillet til valg. Caroline Hertz ‘19 vælger at trække sig for at 

stille op til rollen som kasserer suppleant. Der stemmes i mellem de 7 opstillede. De 5 
valgt ind er: 

- Linnea Herbæk ‘18 
- Rasmus Snogdal-Bech ‘19 
- Lasse Thoby ‘19 
- Amalie Oxholm ‘20 
- Edris Mir ‘20 



 
9. Alumni maks. 10 medlemmer; En (1) formand, mindst tre (3) dimittender samt en (1) 

studerende til DØK Alumni- udvalget jf. paragraf 4. stk. 6.  
- Formand: Helena Mosbæk ‘14 => vedtaget  
- Mindst tre (3) dimittender:  

- Oscar Brügger ‘14 
- Simon Lundberg-Jensen ‘09 
- Stine Mørup-Larsen ‘10 
- Lars Rye ‘10  
- Niklas Tastum ‘15 
- Rune Kock ‘15 
- Laust Færge ‘16 (studerende) 
- Rebeca Hjort ‘15 
- Olivia Løwe ‘15 (studerende) 

 
10. Valg af to (2) bestyrelsessuppleanter 

- Kasserer suppleant: Caroline Hertz ‘19 => vedtaget  
- Bestyrelsessuppleant: Simone Sørensen ‘18 => vedtaget  

 
11. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant 

- Revisorer  
- Daniel From ‘10 => vedtaget  
- Kasper Adelhøj ‘05 => vedtaget  

- Revisor suppleant: Helena Frank ‘17 => vedtaget  
 
12. Eventuelt 

- Intet => mødet er slut. 

Mødet sluttede 15.58 i god ro og orden. 


