
 

 

Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Torsdag d. 7. oktober 2021 - sted: Lasse’s 

Tilstedeværende:  

1. Valg af ordstyrer 

Lasse 

2. Valg af referent 

Marza 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

5. Status fra Intro  

- Event d. 10.02.2022. 

- Økonomi spiller med CBS. 

- Evaluering med CBS - alle ratings er gået op (25% har svaret). Der er en sag på hele 

cbs. 

- Alt det officielle fra intro er done 

- Reuther, Langholtz & Lasse er det nye adm.  

 

6. Status fra Alumni 

- De har aflyst deres arrangement (bryggeri) 

- De arbejder stadig på lønstatistik. 

 

7. Status fra IT 

- Opgradering af serverkapaciteten: 



 

 

- Vi betaler til From, det er for dyrt. Vi skal undersøge billigere alternativer. 

Edris og Rasmus kigger på det. 

- Spotify playlists skal ligges online på hait.dk: Det er ikke blevet gjort.  

- Pensum-lister med henvisninger til Saxo på hait.dk med rabat til både 

foreningen og studerende:  

Det er sat op. Vi får nu 6% rabat på bøgerne. 

- Google Drev - Vi løber snart tør for plads: Suheil står åbenbart for det og han er 

ved at løbe tør for det. Linnea opretter google account og løser problemet.  

- Edris har snakket med IDA forsikring. De vil gerne sponsorere manuduktion og 

alt muligt andet feeeeedt. IDA er sygt varme på os og vil kaste penge efter os. 

8. Status på økonomi 

- Emilie er syg - ingen status 

 

9. Kommunikation 

- Portræt Opslag: Hertz er på sagen ang. første portræt. Måske klar i næste uge.  

10.   Gallaudvalget 

- Der er styr på alt udover små ting. Lidt usikkert på spons - PWC ghoster. 

- Kræver måske lidt spons fra alumni.  

- Hvis der er overskud, så kan de køre en billigere bar. I vedtægterne står der, at der 

ikke må være profit.  

- God fordeling på årgangene. 

11.  Afholdte arrangementer 

- Semesterstartsfesten: Dato: 24. September 

- Rekom var idioter. 

- Responsen var god 

- Døk’20 var ikke særlige gode værter, da de aldrig har været gæster. 



 

 

- Døk’20 & Døk’21 var alt alt for besværlige som gæster. Alt for krævende, 

“jeg vil ikke herhen”.  

- Vi skal blive bedre til at forklare konceptet. 

- DØK Hyttetur: Dato: 1-3. oktober 

- Skide hyggeligt 

- Baren blev sat op og der var svindel på 2K.  

- Det var kritisk på sovepladser, der manglede virkelig. 

- Ølbowlingturnering mangler lidt hype, men det gik godt. 

- Man kan ringe til Nemlig og få leveret alkohol og mad. 

12. Fremtidige arrangementer 

- DØK Foreningens infoaften 14. Oktober (Jonas og Rasmus) 

i. Invitation er sendt ud. Forelæsningslokale (Coloplast) er booket.  

ii. Vi snakker ud til folk 

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

i. Der er rimelig få deltagere 

ii. Selvom der er få deltagere, så breakevner på 14 billetter. 

iii. Amalie prøver at aflyse og få længere udløbsdato 

- DØK Bowl og Bus: Dato: 30. Oktober (Lasse, Hertz og Marza) 

i. Bus er booket, lokale er booket, bowling er booket. 

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).  

- Marza spørger Frederik fra ‘19 og afsøger evt. andre muligheder: 

- Frederik kan ikke.  

- Rasmus og Hertz vil gerne stå for arrangementet.  

 



 

 

14. MULKT fastsættelse og status til næste møde 

- MULKT (referentens ansvar at notere) 

- Rasmus 50 kr. 

- Emilie 50 kr. 

- Amalie 50 kr.  

- Caroline 50 kr.  

- Jonas 50 kr.  

- Marza 50 kr.  

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 14/10-21. 

16.  Eventuelt 

- Rekom: Rekom har været besværlige hen over en længere periode. 

- Møde med dem og fortælle dem at det ikke er i orden. 

- BOSSK:  

- De havde møde i går og det er på plads. Hjemmesiden skal på plads - de 

mangler hjemmeside rettighed.  

- Høeg skal have rettighed. 

- Lave en facebook profil, som er med i alle døkgrupper, så det ikke kommer fra nogle 

privatpersoner. 

- Jones står for det 


