
 

 

Bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 

Dato: Torsdag d. 14. oktober 2021 - sted: SPs07 Coloplast 

Tilstedeværende:  

1. Valg af ordstyrer 

Edris vælges 

2. Valg af referent 

Amalie vælges 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes enstemmigt  

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmødet godkendes enstemmigt  

5. Status fra Intro  

I gang med at planlægge event til februar.  

Der er evaluering og studienævnsmøde i november. Der er modtaget en rapport uden 

bemærkelsesværdige kritik.  

6. Status fra Alumni 

Der er intet nyt ift. sidst. Øl-arrangementet er fortsat aflyst.  

7. Status fra IT 

- Opgradering af serverkapaciteten (Edris og Rasmus). 

Edris har kigget på drevet, og der er ingen kontrakt. IT kontakter derfor From med henblik på 

at finde en ny løsning, Jonas etablerer denne kontakt.  

- Spotify playlists på hait.dk. 

Hertz sender links til playlister til Edris. Der laves en side med alle playlists  

8. Status på økonomi 



 

 

Emilie har lavet regnskabet og dokumentationen dertil. Afventer svar fra revisorer. Emilie har 

lavet en skabelon til regnskabet, så det bliver lettere for fremtidige kasserer.  

Vi skal have tilføjet handelsbetingelser på siden, hvor det fremgår at der ikke refunderes 

billetter, men at vi gerne vil hjælpe med videresalg  

 

9. Kommunikation 

Hertz har kommunikation med Rigbolt ift. portræt efter efterårsferien på LinkedIn. Der 

efterspørges ideer til næste portræt person.  

 

Det diskuteres at lave portrætter med døkkere i studiejob, men vi ønsker at være påpasselig 

med ikke at stresse, de studerende ift. at få det et studiejob.  

 

Vi aftaler at lave en afstemning på sociale kanaler, hvor følgerne får mulighed for at stemme 

på, om de ønsker det næste portræt er en færdig døkker eller en i studiejob.  

 

10.   Gallaudvalget 

Lokalerne er blevet betalt og udlejer har bestilt fadølsanlæg. Der er kommet nomineringer til 

årets døkkere. 

 

Galla er udsolgt og der er ca. 20 personer på ventelisten.  

 

Derudover er en sponsorkontrakt tæt på at blive underskrevet. Det overvejes om galla lokalet 

næste år skal være større, så der er plads til flere gæster, så det passer til det voksende 

antal studerende på årgangene.  

 

 

11.  Afholdte arrangementer 



 

 

Der har ikke været nogen arrangementer.  

 

 

12. Fremtidige arrangementer 

- 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 og forsøger at sælge 

den på marketplace og DBA.  

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

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

ii. Pladserne blev solgt på under en time.  

13. Manuduktioner 

- Programmering (November DØK ‘21) (Rasmus og Hertz) 

Der er ikke planlagt dato endnu. Årgang 21 har skriftlig stedprøve eksamen den 17. 

december. Der skal således afholdes manuduktion i november.  

 

Edris finder ud af inden for et par dage, om han må afholde manuduktionen, og vi andre 

undersøger andre muligheder.   

 

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.  

Der var ingen MULKT i dag.  

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

Næste møde er generalforsamlingen.  

16.  Eventuelt 

- Sponsorat fra Ida 

Ida vil gerne sponsorere 4.000 for bus til Bowl og Bus.  

Ida vil gerne have taletid til et arrangement. Det aftales, at det giver bedst mening at give 

taletid til manuduktionen.  

- Premium studerende 

Muligheden for at implementere en premium-studerende pakke overvejes. Dette kunne 

indebære forkøbsret eller køb af en pakke af events. Det aftales, at dette må fremtidig 

bestyrelse diskutere.  

- Deling af kalender: 

Kalenderen er ikke blevet delt endnu, da den går flere år tilbage. Det aftales, at det i stedet 

skal gøres med den nye drev-konto, så der ikke deles oplysninger flere år tilbage.  

- Gennemgang af agenda for generalforsamlingen. 

- Gennemgang af regnskab for indeværende år samt budget for næste år. 

 

- Invitationer til generalforsamlingen 

 


