Referat for DØK foreningens generalforsamling
Den 8. nov. 2014 kl. 16:00 – 18:30, Haveselskabetsvej 3a, 1823 Frederiksberg C
1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
-

Godkendt

2. Valg af dirigent
-

J. Geitner

3. DØK-Foreningens formands beretning
-

Bliver præsenteret af formand S. Mørup

-

Heftigt år for DØK Foreningen

-

Mistet bestyrelsesmedlemmer under året

-

Mange manuduktioner; VØS1, VØS2, datalogi, Makro m.m.

-

Prezi kursus, performance management kursus, m.m.

-

Hytteturen - blev dokumenteret fint. Stor tilslutning!

-

DØK Bowling, Sommerfesten gik godt, ølbowlingsturnering.

-

ITCC - Gik godt og vi fik et fint arrangement

-

Vi vil gerne give mere tilbage til de studerende så vi har tømt lidt ud af
kassebeholdningen.

-

Brodersen fylder kander op.

4. DØK-Alumnis formands beretning
-

Bliver præsenteret af formand K. Adelhøj.

-

Mange mennesker der har været med til at lave arrangementer, ikke alle blev
gjort færdige i år.

-

Galla er planlagt godt

-

Kortlæser udskiftet

-

Forsøger at få nemmer fat i medlemmerne

-

Forsøger på at lave flere arrangementer det kommende år

5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
-

Dette bliver fortaget af kasseren S. Højgaard.

-

Henviser resten til vedlagte regnskab.

-

Regnskab bliver godkendt og rost.

-

Bilag skal dog være bedre, regnskabsprocedure opdateres.

-

Ny kassér til kommende år.

-

Opfordring: at alle kassererne (Alumni/Forening) for lavet retningslinjer for
kommende kasserer.

-

Sofie’11 støtter op om, forslaget.

6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:
a. Kontingent for studerende.
i. Vi forsætter med at betale 0,- kr. for studerende på ha(it.)
ii. Det er godkendt.
b. Kontingent for tidligere studerende
i. Vi forsætter med 150,- for aktivt medlemmer ha(it.) og Ha(dat.).
ii. Passive medlemmer betaler ikke.
iii. Det er godkendt.
c. Budget
i. Henviser til budgettet.
ii. Kontingent stiger.
iii. Flere jobannoncer
iv. Stigende indtægter fra prosa til foreningen.
v. Holder samme antal arrangementer og manuduktioner.
vi. Korrigeret budget for sponsorat af galla.
vii. Alumni vil deltage i flere arrangementer, og derfor vil deres sponsorat stige.
viii. Forventer bedre bilag fra ECO Fester.
1. Diskussion
a. Vi opfodret til bedre samarbejder mellem Alumni og DØK
Foreningen.
b. Dette har været svært i parksis, derfor er det aftalt at
Alumnis formand deltager i DØK foreningens møder.
c. Galla fremlægger flere tal for Kasseren.
d. Bedre budgettering for videre galla.
e. Regnskabs år skal ikke ændres.
7. Behandling af indkomne forslag.

a.

Ændring af definition for medlemmer af DØK-Foreningen,
1. Stine M. fremlægger sag.
2. Der bliver oprettet en ny forening CM(it.).
3. Peter’09 stiller af spørgsmål om nuværende CM(it.) er i den nye
forening eller DØK foreningen.
4. Stine fremlægger at du altid vil tilhører DØK foreningen hvis du har
været studerende på Ha(it.) og Ha(dat.).
5. Initiativet bliver rost af den tilstedeværende gruppe af medlemmer.
6. Piger er altid tilladt altid.
7. Formand for Alumni bifalder initiativet.

8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer
d. Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.
i. K. Brodersen
e. Seks (6) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.
i. Opstillet:
1. Lee-ann’14, 32
2. Anne-sofie’13, 37
3.

Marie’13, 16

4. Rida’11, 33
5. Stine’10, 43
6. Ingemann’12, 43
7. Stefan’12, 22
8. Theis’10, 18
9. Emil’14. 11
ii. Dette betyder at følgende medlemmer sidder i bestyrelsen: Lee-Ann’14,
Anne-Sofie’13, Rida’11, Stine’10, Ingemann’12 og Stefan’12.
f.

En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK Alumniudvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.
i. Formand – K. Adelhøj’05
1. Godkendt

ii. Medlemmer: Stine’10, Sofie’11 Simon’09, Peter’09, martin’04, Heidi’03,
Sussi’02, Jesper’03, Bo’02.
1. Godkendt
9. Valg af to (2) bestyrelsessuppleanter
-

Martin’14, 39

-

Emil’14, 13

-

Theis’10, 4

-

Marie’13, 30
a.

Martin’14 og Marie’14 er hermed godkendt til bestyrelsessuppleanter.

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

Geitner’02, Bo’02. Sofie’11 som suppleant.

11. Eventuelt
-

Sofie’11, bedre rådgivning for Kasseren. To til at kigge rengskabet igennem.
Der bliver opfordret til at der kan være 2 kasserer.

-

Simon’09 at vi fejrer 30 års jubilæum.

