
 

 

Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Torsdag d. 24. Juni, kl. 18.00, sted: Preben Kaas Vænge 3 

Tilstedeværende: Linnea, Simone, Emilie, Edris, Marza, Rasmus, Hertz, Amalie og Lasse 

1. Valg af ordstyrer 

- Emilie er ordstyrer 

2. Valg af referent 

- Marza er referent 

 

3. Godkendelse af dagsordenb 

- Godkendt  

 

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Godkendt 

 

5. Status fra Intro  

- Budget og program er godkendt 

- Adm fik en julegave af CBS (vist noget julekaffe) 

- Udfordring med studievejledere. 

- Generelt går det godt. 

 

6. Status fra Alumni 

Sker ikke meget. Lønstatistik er sendt ud.  

 

 



 

 

7. Status fra IT  

- Indsat alle billederne af bestyrelsesmedlemmerne inde på hait.dk 

- sommerevent er smidt ind på hjemmesiden. 

 

8. Status på økonomi 

Emilie har spørgsmål til til it ang Stripe inde på hjemmesiden, da regnskab kræver udtræk 

deraf. 

Kontoen bløder - det er presset. Ender i minus efter sommerfesten.  

 

9. Kommunikation 

Forslag til LinkedIn post: 

- Studerende for en dag. https://hait.dk/foreningen/studerende-for-en-dag/ 

- Opslag der promoverer dette glimrende, men glemte, tiltag. Må meget gerne 

postes indenfor de næste par uger. Mangler ansvarlig.  

 

Snakker om at det er for sent nu, da de ikke kan komme ind nu, men tænker at gøre det til 

oktober/november.  

Lasse foreslår, at vi laver opslag inde på linkedin om studerende (portrætopslag), særligt 

færdiguddannede, så folk får indtryk af, hvad døkkere laver. 

Man kan lave samarbejdsopslag: “Hvad har du brugt din fagforening til?” 

 

10.   Gallaudvalget 

Det går godt. Mangler at skaffe sponsorer. 

 

 

11. Afholdte arrangementer 

Ikke afholdt noget siden sidst. 

https://hait.dk/foreningen/studerende-for-en-dag/


 

 

 

 

12. Fremtidige arrangementer 

- DØK Sommerfrokost: Dato: 9. juli (Emilie, Lasse, Linnea og Rasmus) 

 

- Der må meget gerne oprettes billetter (de er oprettet, men er privat) og event på 

hait.dk hurtigst muligt. 

- Lasse og Ras kommer hjem på dagen og derfor kan ikke hjælpe særlig meget. 

- Mangler at oprette hype til det. 

- Hertz vil gerne join planlægningen. 

 

- Bestyrelsens Sommerfest: Dato: 10. Juli kl. 13.00 (Linnea og Jonas) 

Alle kommer og det er planlagt.  

 

- DØK Sommerfest: Dato: 31. juli (Jonas og Amalie) 

Amagerfælled - tænker noget leg. Ikke helt planlagt endnu.  

 

- Grill med de gamle (intro): Dato: 27. august (Linnea og Lasse) 

Aflyst. Kan ikke forsvare at holde det. 

 

- Semesterstartsfesten: Dato: 24. September (Caroline, Lasse, Emilie, Edris og 

Marza)  

Intet nyt. Byen er dog åben til den tid, så det bliver godt. 

 

- DØK Hyttetur: Dato: 1-3. oktober (Emilie, Jonas, Hertz og Amalie) 

 

Beslutninger fra sidste møde: 



 

 

- Hytte er booket og betalt.  

- Fast antal billetter til hver årgang. (Fordelingsnøgle skal besluttes på dette møde) 

- Halvdelen får almuni 23 i forsalg, og resten bliver delt ud på døk’19 og ‘20 

ligeligt. 

- Billetter sættes til salg 1. August. (For at undgå intro/rustur).  

- Fra næste år går vi tilbage til at afholde hytteturen i foråret, og dette meldes allerede 

ud på dette års begivenhed så den nye årgang ikke føler sig snydt. (Næste års 

bestyrelse har ansvaret for næste års tur). 

 

- DØK Bådtur: Dato: 16. Oktober (Rasmus og Amalie) 

Styr på Jones’ værdibevis. Venter med at bestille.  

 

 

- DØK Bowl og Bus: Dato: xx. november (Lasse, Hertz og Marza) 

Lørdag d. 30. oktober 

Måske halloween-tema? 

 

- DØK Padel: Dato: TBD (Edris og Amalie) 

Skubbes til næste møde. 

 

13. Manuduktioner 

- Programmering (November DØK ‘21) 

Det er blevet specificeret yderligere, at der er tale om manuduktion før vintereksamen for de 

kommende elever på HA(it.) studiet (årgang 2021). Frederik fra årgang 2019 skal kontaktes i 

god tid - hvem tager ansvaret for det? 

 

14. MULKT fastsættelse og status til næste møde 



 

 

- MULKT (referentens ansvar at notere) 

Linnea: 50 kr. 

Simone: 100 kr. 

Rasmus: 50 kr. 

Marza: 50 kr. 

 

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

 

Uge 36: Torsdag 9. september  

Sted: TBD 

 

16.  Eventuelt 

Tak for et godt møde! 

 

 


