
Dagsorden for DØK foreningens

generalforsamling Den 6. november 2021 kl. 16:00-18:00, Store

Kannikestræde 19, 1169 København K, Danmark.

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer

Godkendt

2. Valg af dirigent

Simon Lundberg-Jensen ’09  vælges som dirigent.

3. DØK-Foreningens formandsberetning

Formanden, Jonas Louw-Reimer ‘16,  præsenterer året, som har været præget af

udfordringer grundet corona nedlukning. Dog har foreningen formået at afholde bodega

maraton i virtuelt format, DØK LAN virtuelt med 20 deltagere. Efter den gradvise genåbning

har der kunne afholdes sommerfrokost (inspireret af semesterstartsfest), DØK sommerfest

på Cafe Godthåb. Herudover afholdes semesterstartsfest, som største begivenhed med over

200 medlemmer. Afslutningsvis er der blevet afholdt hytteturen samt Bowl og Bus.

Bestyrelsen har oprettet en linkedIn profil med faglig og professionel kommunikation, hvor

der b.la. interviews erfarne døkkere i arbejde.

Formanden slutter af med at takke galla-udvalget, alumni, revisorer samt den siddende

bestyrelse.

4. DØK-Alumni udvalgets formandsberetning

Alumni formanden,  Helena Mosbæk ‘14 , byder velkommen til den nye årgang. Alumni har

haft store ambitioner, hvor coronas lange nedlukning dog har begrænset mulighederne. Der

har været arrangeret virtuelt ølsmagning, forskningens døgn, kroket og burger samt

fodboldgolf.

Fokus har været på flere kvalitets arrangementer med højere deltagerantal.

Formanden takker portal gruppe for deres arbejde med at øge kvaliteten.

Formanden afslutter med at kigge fremad mod næste år, hvor budgettet lægger op til flere

kvalitets arrangementer, som skal øge sammenholdet.

5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse

og discharge

Kasseren, Emilie Pagh ‘18,  introducerer sig selv.



1. Resultatopgørelsen
Omsætning:

Alumni:

- Alumni er gået over budget , med en forbedret omsætning ift. sidste

år ift. arrangement indtægter.

DØK Foreningen (DF):

- Der har ikke været afholdt bestyrrelsesarrangementer

- Når ikke budgettet på sponsorater, grundet ingen sponsorater i løbet

af året.

- Især billetindtægterne fra semesterstartsfesten har bidraget til

omsætningen.

Galla (2020):

- Omsætningen i galla var 0, da galla var aflyst i 2020.

Omkostninger:

Alumni:

- Alumni er gået lidt over budget ift. omkostninger, men intet

bemærkelsesværdigt

- Alumni har betalt ⅔ af omkostningerne til porto, gebyrer samt

hjemmeside omkostningerne - tak til dem.

- Hjemmeside omkostningerne er steget lidt grundet afholdelse af

workshops og generelle omkostninger.

- Der har ikke været omkostninger til løn statistik i år.

Foreningen (DF):

- DØK foreningen r gået under budget, da budgettet blev lavet, da

forventninger til corona ikke var så lange, som de blev. Der er

således afholdt færre arrangementer, hvilket har medført lavere

omkostninger.

- Omkostningerne bærer desuden præg af, at alumni betaler

størstedelen af gebyrer og economic.

Galla (2020):

- Galla er gået under budget ift. mødeforplejning. Derudover er der

betalt gebyrer.



Resultatet for året før ekstraordinære poster: -13.865 DKK

- Der er ingen ekstraordinære poster

Det samlet resultat for året er derved  -13.865 DKK

2. Balancen:

Kasseren går videre til præsentation af balancen:

Aktiver:

- Mellemregning tilbage fra 2017 er blevet driftsført

- Der er ingen tilgodehavende hos medlemmer

- Andre tilgodehavende udgør 9.629 DKK

- 870 DKK hos DJØF

- 7.500 DKK ved hyttetur, da hytteturen indgår i næste års

regnskab

- 1.259 DKK ved bådtur, da bådturen ligeledes vedrører næste

års regnskab

- Likvide beholdninger:

- Alumni: 101.517 DKK, hvilket er en stigning ift. sidste

regnskabsår

- DØK Foreningen: 2.404 DKK, hvilket er mindre end ved

afslutningen af sidste regnskab. Dette skyldes bl.a. at dette

regnskabsår ligeledes har været præget af corona

restriktioner.

- Galla: 45.503 DKK

- I alt: 149.424 DKK

- Samlet aktiver er således: 159.052 DKK

Passiver:

- Egenkapitalen ser fin ud

- Kortfristet gæld skyldes periodiseringen fra arrangementer afholdt i

oktober.

- Den interne mellemregning uddybes, hvor alumnis gæld til DF

skyldes, at de har dækket underskud på kanalrundfarten.

Spørgsmål til regnskabet

- Revisorerne roser regnskabet og kassererens arbejde.



- Der stilles spørgsmål til hvorvidt, der var indkaldt rettidigt. DØK foreningens formand

forklarer, at der blev indkaldt rettidigt skriftligt gennem facebook. Vedtægterne siger,

at der skal skriftligt indkaldes. Dog anerkendes det, at der er medlemmer, som ikke er

på Facebook. Herved anerkendes det, at der i efterfølgende år bør indkaldes gennem

mail til nyhedsbrev abonnementerne.

Afslutningsgivs godkendes regnskabet enstemmigt.

6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:

- Kontingent for studerende:

- Bestyrelsens foreslår, at kontigent for studerende skal forblive gratis.

Hvilket godkendes af generalforsamlingen enstemmigt.

- Kontingent for tidligere studerende

- Bestyrelsen foreslår, at kontingent for tidligere studerende fortsat skal

ligge på 150 kr, som årligt kontingent betaling.

- Nicolai Skovmand Nielsen’13  spørger ind til, hvad pengene fra de

tidligere kontingenter fra corona årene skal bruges på. Simon

Lundberg-Jensen’ 09 besvarer, dette med udgangspunkt i formandens

tale om at der skal holde større arrangementer af højere kvalitet.

- Peter Toft Jølving’09 foreslår, at kontingentet skal hæves for alumni.

Dette besvares af Rebecca Hjorth’15, som argumentere for, at der på

nuværende tidspunkt betales negativ rente i banken for indestående.

Daniel From’10 argumentere for at disse renter er minimale og at en

hævning eventuelt vil kunne bidrage med noget positivt og skabe

mulighed for at lave mere for aktive og passive alumner. Linnea

Herbæk’18 fortæller at alumni har været gode til at hjælpe intro,

hvorfor et højere kontingent i højere grad vil bidrage til, at alumni kan

hjælpe med at opretholde et godt sammenhold på studiet.

- Ift. spørgsmålet om hævning af kontingentet henstilles til at alumni

formanden, Helena Mosbæk’14. Formanden præsenterer, at der

ønskes afholdes af større arrangementer, og henviser ligeledes til

muligheden for at hjælpe intro. Formanden foreslår en stigning af

kontingentet til 200 kr pr. år. Herefter diskuteres det, hvorvidt en

hævning af kontingentet vil resultere i faldende antal aktive

medlemmer.

- Der stemmes for, hvorvidt kontingentet skal hæves til 200 kr pr. år.

- Det vedtages, at kontingentet hæves til  200 kr. pr. år med

overvejende flertal.

- Alumni bestyrelsen vil på næste generalforsamling fremhæve



relevant statistik for, hvorvidt dette har påvirket

medlemskabet.

- Budget

Kasseren går videre til præsentation af budget for 2021/2022

Omsætning:

Alumni

- Der er budgetteret med 25.000 DKK i kontingentindtægter, hvilket ikke har taget

højde for den på denne generalforsamling vedtaget stigning i kontingent

- Der er budgettet med arrangement indtægter på i alt 20.000 DKK

DØK.

- Der er ikke budgetteret med sponsorater, da dette er konstateret ikke så pålidelig

- Der er budgetteret til manuduktion

- Der er budgetteret relativt højt til arrangementer, da der skal afholdes to hytteture til

næste regnskabsår samt diverse arrangementer

- Der er budgettet med en omsætning på i alt 59.000 DKK

Galla:

- Billetindtægter: 70.000 DKK for galla i 2021., fordelt ud på billetindtægter,

sponsorater og indtægter i baren.

- Omsætning i alt på 103.000 DKK

Omkostninger:

Alumni:

- Budgetteret højere med ambition om, at bruge flere penge på afholdelse af

kvalitetsarrangementer

- Posterne til bestyrelsesmøder, economics, gebyrer,  ligger rimeligt stabilt ift. tidligere

år

- Lønstatistik er budgetteret med, da omkostningerne til dette år statistik ligger i næste

års regnskab. Disse omkostninger går til forplejning.



-

DØK Foreningen (DF):

- Budgettet tager højde for, at der for næste regnskabsperiode er to hytteture,

arrangementer afholdt i oktober 2021, samt flere arrangementer i pipeline til næste

år.

- Bestyrelsesomkostninger forventes at ligge som sidste år

- Der budgettets til, alumni fortsat betaler størstedelen af hjemmesideomkostninger,

porto og gebyrer

- Der er budgetteret til omkostninger i alt på 56.720 DKK for DF

Galla:

- Der er budgetteret til mødeforplejning, lokale, baromkostninger, pynt, fotografering

samt øvrige omkostninger.

- Det udspecificeres at øvrige omkostninger b.la. dækker over  tjenere, lejning af bil til

at hente relevante ting.

- Det besluttes at øvrige omkostninger fremadrettet skal udspecificeres i budgettet,

med tilhørende note, såfremt der er noget at udspecificere.

Der er såldes budgetteret med samlede omkostninger i alt på 215.120 DKK

Der budgetteres således med et årets resultat for 2021/2022 på 1.880 DKK

Spørgsmål til budgettet:

- Rune Kock Lind’15 spørger om der er taget højde for, at intro ikke kan afholde så

mange arrangemente grundet regler udstedt af CBS. Til dette besvarer kasseren,

Emilie Pagh’ 18, at der er taget højde for dette.

- Caroline Hertz DØK’ 19 fortæller, at der arbejdes på sponsorater, men dette ikke er

med i budgettet, da det ikke er sikkert på nuværende tidspunkt. Oscar Emil

Brügger’14 fortæller, at der ikke var mange sponsorater, i hans tid i foreningen.

Rasmus Snogdal-Bech DØK´19 fortæller, at flere af sponsorerne kun vil sponsorer

faglige ting, hvorfor vi er nødsaget til at tænke nye tanker. og ikke længere er sikker

på disse sponsorater.

- Peter Toft Jølving DØK ‘09 foreslår, at der tilføjes en post til alumni støtte til intro

arrangementer afholdt af foreningen for stigningen i alumni kontinenter.

- Det foreslås, at der skal fastsættes et beløb på 10.000 DKK øremærket til støtte til

intro fra alumni. Dette forslag besluttes enstemmigt.

Der takkes for gennemgang af budgettet til kasseren.



Budgettet godkendes enstemmigt

7. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke kommet nogen forslag

8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer

- Formand jvf. paragraf 4. stk. 3.

Lasse Damtoft Thoby’19 stiller op og vælges som formand

- Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.

Caroline Hertz’19 stiller op og vælges som kasserer.

- Fem (5) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk4.

Det fremhæves at Ingen årgang må have flertal jf. vedtægterne

Følgende vælges som bestyrelsesmedlemmer

- Rasmus Snogdal-Bech’19:

- Amalie Oxholm’20

- Simone Sørensen’19

- Emma Andersen’21

- Clara Mille Kalø’20

- Alumni; En formand, mindst tre (3) dimittendersamt en

studerende til DØK Alumni- udvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.

Formand:

- Simon Lundberg-Jensen’ 09 stiller op som alumni formand og vælges

dertil.

Tre dimittender: -

Følgende stiller op og vælges som bestyrelsesmedlemmer



- Linnea Herbæk’18

- Jonas Louw-Reimer’16

- Thomas Kiilerich’18

- Oscar Emil Brügger’14

- Niklas Sachs Tastum’15

- Mads Høeg Christensen’18

- Stine Mørup’10

- Lars Rye Petersen’10

- Helena Mosbæk ‘14

De opstillede er hermed godkend

9. Valg af to (2) suppleanter

- (1) Kasserersuppleant jvf. paragraf 4. stk. 3.

Marza Mustafa ’19 vælges som kasserer suppleant

- (1) Bestyrelsessuppleant

Tobias Brok Nielsen ’19 vælges som bestyrelsessuppleant

Det udspecificeres, at i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder og suppleant tiltræder

skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så DØK’19 ikke over repræsenteres i

bestyrelsen.

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

Daniel From’10  og Kasper Adelhøj‘ 05 stiller op som revisorer og vælges dertil

Peter Toft Jølving’ 09 stiller op som suppleant og vælges dertil.

11. Eventuelt

- Det fremhæves, at der er en fejl i paragraf $5 og $6, som er byttet rundt i

vedtægterne.

- Nicolai Skovmand Nielsen ’13 spørger efter en status fra intro. Linnea Herbæk’18,



som har været administrator de sidste to år fortæller, at cbs har skærpet

restriktionerne de sidste 2 år samt, at CBS generelt har mange regler, hvorfor flere

ting er fjernet fra programmet. Alumnis støtte er derfor kærkomment, til at holde

den “gamle” DØK ånd i live på studiet.

- Suheil Almasri’13 opfordrer til at intro præsenterer problemerne ved intro og hvad

behovet er for likvide midler, for at fastholde intro og netværket på DØK. Dette

besluttes enstemmigt, da det ønskes at DØK intro forbliver som et fundamentet for

netværket på tværs af studiet.

Dirigenten, Simon Lundberg-Jensen ‘09, afslutter mødet i god ro orden. Referent og

ordstyrer takkes for indsatsen.


