
 

 

Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Torsdag d. 9. September, kl. 18.00, sted: Amalie’s 

Tilstedeværende:  

1. Valg af ordstyrer 

- Rasmus 

2. Valg af referent 

- Jonas 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Ja 

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

- Ja 

5. Status fra Intro  

- Færdige. 

- Det er gået fremragende iflg. Lasse. 

- Evalueringer foretages internt i gruppen i den kommende uge. 

- Status afventer efter de sidste evalueringer er foretaget. 

- Alumni dækker underskud fra Kanalrundfart+. 

- Forslag fra introcase gruppen: Kalender-subscription - Edris løber med den. 

- Rasmus flytter events til toppen af hjemmesiden for bedre synlighed. 

6. Status fra Alumni 

- Alumni sponsorer bachelor dimission med 1338,75 DKK. 

7. Status fra IT 

- Hjemmesiden er up to date - godt arbejde til de IT-ansvarlige. 

- Rasmus og Edris kontakter From med henblik på at opgradere 

serverkapaciteten. 



 

 

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

foreningen og studerende - Edris undersøger mulighederne til næste møde. 

- Der diskuteres hvorvidt billeder fra begivenheder på hait.dk kan være en god 

idé, og i hvilke formater det kan føres ud i livet. 

- Bruge sociale medier (instagram) til at poste billeder fra begivenheder. 

- Evt. lav et feed fra instagram på hait.dk. 

- Caroline kører med den. 

- Spotify playlists skal ligges online på hait.dk - Rasmus og Edris undersøger 

muligheder. 

8. Status på økonomi 

- Der er penge på kontoen igen efter vi har solgt billetter til hyttetur, 

semesterstartsfest og kanalrundfart. 

- Der skal frembringes en ændring til vedtægter omkring deling af gebyrer til IT 

mv. 

9. Kommunikation 

Forslag til LinkedIn post: 

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

- Foreslås til næste års bestyrelse. 

- Portrætopslag: Opslag med færdiguddannede, så folk får indtryk af, hvad døkkere 

laver. 

- Caroline er lead - alle kontribuere med spørgsmål og kandidater til interviews. 

- Edris og Rasmus hjælper med at opdatere hjemmesiden. 

- Samarbejdsopslag: “Hvad har du brugt din fagforening til?” 

10.   Gallaudvalget 

- Vi har et lead på 50.000 DKK i sponsorater, samt flere andre leads.  

- Der sættes x antal billetter til salg til alumni først, og dernæst frigives resten til 

frit salg for alle årgange. 

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


 

 

- Der kommer links op til årets DØK’er. 

- Udvalget havde møde i går.  

- Der skal snakkes om, hvad årets DØK’er indebærer. 

- Emilie skal informere om, hvor meget der skal lægges oveni billetprisen for at 

dække gebyrer. 

11. Afholdte arrangementer 

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

- Det gik rigtig godt, god feedback. 

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

- Det gik godt. 

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

- Planerne blev ændret til bar pga. vejret. og det var et godt event. 

12. Fremtidige arrangementer 

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

Marza)  

- Der er styr på det. 

- Efterfest på Drunken Flamingo. 

- Husk at bede værter om at tage et gruppebillede til SM. 

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

- Lasse sørger for lys. 

- Vi låner Edris kælderrum til opbevaring af øl.  

- Intro låner os Soundboks. 

- Jonas ringer til Føtex og får et tilbud på øl på dagen. 

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

- Vi har fem måske 6 billetter. 

- Det skal bookes. 

- Der skal lægges event op snarest muligt. 



 

 

- DØK Foreningens info aften 14. Oktober (Jonas og Rasmus) 

- Vi håber at kunne holde det på Bitlab. 

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

i. Måske halloween-tema? 

ii. Der skal bookes bowling baner og bus. 

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

- Udskydes til næste år. 

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. 

14. MULKT fastsættelse og status til næste møde 

- MULKT (referentens ansvar at notere) 

- Rasmus 50 kr. 

- Emilie 50 kr. 

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- 7. Oktober 2021 hos Lasse. 

16.  Eventuelt 

- Bachelor dimission 

- 1338,75 kr i sponsorat 

Mødet er hævet! 

 


