
Referat	  for	  generalforsamling	  for	  DØK-‐Foreningen	  anno	  1986
Dato: d. 8/11 2008 kl. 16.00 – 18.30

1. Antal	  stemmebere.gede	  medlemmer	  opgjort	  4l	  40
2. Valgt	  dirigent:	  Chris4an	  Kryger
3. DØK-‐Foreningens	  formands	  beretning:

- Første	  år	  med	  9	  bestyrelsesmedlemmer
- Foreningen	  har	  fået	  ny	  og	  moderne	  hjemmeside
- Et	  arrangement	  blev	  aflyste.	  Formanden	  undskyldte	  igen.
- DØK	  Grill	  og	  DØK	  Gløgg	  er	  blevet	  faste	  arrangementer
- Manuduk4oner	  gav	  godt	  overskud.

4. DØK-‐Alumniudvalgets	  formands	  beretning
- Alumni	  har	  haO	  et	  godt	  samarbejde	  med	  DØK	  Foreningen
- Hele	  16	  medlemmer	  i	  udvalget.
- Der	  har	  været	  nedgang	  i	  antal	  af	  jobannoncer,	  som	  har	  medført	  

en	  pris-‐s4gning	  for	  at	  nå	  samme	  indtægt.
- Brugt	  flere	  penge	  end	  budgeVeret
- Har	  haO	  flere	  faglige	  end	  sociale	  arrangementer,	  vil	  arbejde	  på	  at	  

nå	  ligevægt	  4l	  næste	  år.
5. Kassereren	  forelægger	  det	  reviderede	  årsregnskab	  4l	  godkendelse	  og	  

descharge
- Én	  anmærkning	  omkring	  manglende	  bilag
- Årets	  resultat	  for	  DØK	  Foreningen	  blev:	  2.154,43	  kr.	  
- Årets	  resultat	  for	  DØK	  Alumni	  blev:	  4.371,27	  kr.
- DØK	  Fests	  overskud	  blev:	  2.262,15	  kr.
- Årets	  resultat	  blev	  derfor.	  8.787,85	  kr.
- Kassereren	  gjorde	  rede	  for	  at	  kassebeholdningen	  ligger	  i	  mappen	  

med	  de	  forsvundne	  bilag.	  
- Det	  blev	  inds4llet	  at	  foreningens	  kapital	  bliver	  sat	  i	  

statsobliga4oner	  i	  stedet	  for	  hos	  en	  bank.	  DeVe	  undersøges	  med	  
Nykredit.

- Bemærkning:	  regnskabsåret	  sluVer	  d.	  30/9
6. Kassereren	  forelægger	  bestyrelsens	  forslag	  4l:

- Kon4ngent	  for	  studerende:	  0	  kr.
- Det	  blev	  inds4llet	  at	  kon4ngentet	  for	  4dligere	  studerende	  skulle	  

hæves	  fra	  100	  kr.	  4l	  enten	  125	  kr.,	  150	  kr.,	  eller	  200	  kr.	  150	  kr.	  
blev	  godkendt	  ved	  flertal

- Der	  inds4lles	  4l	  at	  man	  er	  mere	  aggressiv	  med	  reklame	  om	  
gallafesten	  overfor	  4dligere	  studerende.	  

- Der	  inds4lles	  4l	  at	  alle	  der	  stemmer	  for	  de	  150	  kr.	  selvfølgelig	  
melder	  sig	  ind	  og	  betaler	  kon4ngent.

- BudgeVet	  blev	  godkendt.
7. Behandling	  af	  indkomne	  forslag

- Der	  forelå	  8	  indkomne	  forslag	  4l	  vedtægtsændringer.
- Ændring	  1:	  Frafaldet
- Ændring	  2:	  Frafaldet,	  men	  godkendt	  med	  anden	  ordlyd



i. §10	  stk	  2
Revisorerne	  skal	  senest	  3	  uger	  før	  en	  generalforsamling	  have	  årsregnskabet	  
herunder	  kviVeringer,	  kontoudtog	  og	  andet	  relevant	  materiale	  hvis	  muligt	  i	  
elektronisk	  form.

- Ændring	  3:	  Godkendt
i. Ny	  §10	  stk	  5

Revisorer	  eller	  revisorsuppleant	  må	  ikke	  være	  indvalgt	  i	  DØK	  foreningens	  
bestyrelse	  herunder	  DØK	  Alumni-‐udvalget.

- Ændring	  4:	  Frafaldet
- Det	  inds4lles	  som	  4lføjelse	  4l	  forretningsorden,	  at	  der	  sker	  

fremmøde-‐optælling	  ved	  hvert	  arrangement
- Ændring	  5:	  Frafaldet	  pga.	  ændring	  2
- Ændring	  6:	  Frafaldet,	  og	  inds4lles	  i	  stedet	  som	  4lføjelse	  4l	  

forretningsorden
- Ændring	  7:	  Godkendt

i. §2
At	  virke	  for	  at	  fremme	  den	  enkelte	  og	  fællesskabets	  trivsel	  på	  DØK-‐studiet.
At	  støVe	  det	  studenterpoli4ske	  arbejde	  under	  DØK-‐studiet.	  
At	  fremme	  arbejdet	  i	  ak4vitetsgrupper	  under	  DØK-‐studiet.	  
At	  fremme	  arbejdet	  med	  at	  fastholde	  dimiVenders	  4lknytning	  4l	  DØK-‐
studiet.
At	  fremme	  dannelsen	  og	  dyrkelsen	  af	  netværk	  på	  tværs	  og	  inden	  for	  
årgangene

- Ændring	  8:	  Godkendt
8. Valg	  af	  syv	  (7)	  bestyrelsesmedlemmer

- Kasserer	  blev:	  Jonas	  BüVcher
- Seks	  (6)	  andre	  bestyrelsesmedlemmer:	  Mar4n	  LüVge	  (04),	  

Morten	  Davidsen	  (03),	  Katrine	  Steenberg	  (08),	  Jakob	  Andersen	  
(06),	  Maja	  F.	  Jensen	  (07)	  og	  Jeppe	  Skjerning	  (06)

- En	  formand,	  mindst	  tre	  (3)	  dimiVender	  samt	  en	  studerende	  4l	  
DØK	  Alumni-‐udvalget:	  Jesper	  Bjergby	  Chris4ansen	  blev	  valgt	  
som	  formand.	  Andre	  medlemmer	  af	  udvalget	  blev:	  Jonas	  
Toppenberg,	  Morten	  Davidsen,	  Mar4n	  LüVge,	  Karen	  Persøe,	  
Jonas	  BüVcher,	  Peter	  Kreiner,	  Jens-‐Olaf	  Vanggaard,	  Jesper	  
Sonne,	  Kasper	  Moe-‐Jensen,	  Dan	  Jacobsen,	  Rosa	  Ryberg,	  
Chris4an	  Pluzek,	  Klaus	  Stenbæk	  Hansen	  og	  Chris4an	  Kryger.

9. Valg	  af	  to	  (2)	  bestyrelsessuppleanter:	  Karen	  Persøe	  og	  Chris4an	  
Refshauge

10.Valg	  af	  to	  (2)	  revisorer	  samt	  én	  (1)	  revisorsuppleant:
- Revisorer:	  Mar4n	  Hyldahl	  (dog	  kun	  hvis	  han	  bliver	  inviteret	  4l	  

Gløgg	  igen)	  og	  Kennet	  Bo	  Jensen.
- Suppleant:	  Bo	  Jørgensen	  (hvis	  han	  accepterer).	  
- Det	  inds4lles	  at	  der	  udpeges	  en	  regnskabsansvarlig:	  Kasper	  Moe-‐

Jensen	  vælges.	  
11.Eventuelt



- Det	  inds4lles	  at	  der	  4l	  næste	  år	  findes	  et	  større	  lokale	  4l	  
generalforsamlingen	  og	  at	  de	  nye	  elever	  kommer	  mere	  frem	  i	  
lokalet.	  

- Der	  er	  fællesmøde	  for	  bestyrelsen	  og	  Alumni-‐udvalget	  d.	  31.	  
November.

- Det	  inds4lles	  at	  der	  skal	  tages	  s4lling	  4l	  om	  BA(IM)	  er	  inviteret	  4l	  
alle	  DØK	  Forenings	  arrangementer.

Dato:	  

____________________________ ____________________________
Maja Jensen Katrine Steenberg

____________________________ ____________________________
Karen Persøe Morten Davidsen

____________________________ ____________________________
Martin Lüttge Christian Refshauge

____________________________ ____________________________
Jakob Andersen Jonas Büttcher

____________________________ ____________________________
Jeppe Skjerning Dirigent: Christian Kryger


