
Referat for DØK Foreningens generalforsamling Den

22. oktober 2022 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, Lasse Damtoft Thoby ’19, præsenterer året, hvor han starter med at fortælle at vi
har fået ny hjemmeside. Foreningen har afholdt 4 manuduktioner, og CBS har ikke været specielt
behjælpelig med lokaler, hvor der er fundet alternative løsninger. Der har været afholdt flere
arrangementer, både de gamle og nogle nye, såsom DØK padel og Bowl&Bus. Der var afholdt
kanalrundfart blandet med grill med de gamle, som var et stort succes. Vi har fået introduceret
DØK foreningen grundigt til den årgang 22, takket være introholdets gode indsats.

En af de største ændringer siden sidste år er de sponsorer, vi har fået til at sponsorere vores
arrangementer. Vi har fået hele 8. Det takkes stort for.

I øvrigt har DØK Foreningen fået lavet eget podcast, Den Ødelagte Kælder.

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

4. DØK-Alumni (DA) udvalgets formandsberetning

Formanden for DA, Simon Lund Jensen ‘09, beretter årets forløb. Han fortæller, at der har været
“lav fart”. Få ideer blev aktualiseret og bragt til virkelighed. Det skyldes blandt andet, at de har
være nødsaget til aflyse arrangementerne, eller at de ikke var realistiske.

Han medgiver, det har været svært at få response fra alumni omkring hvilken slags
arrangementer, de synes kunne være interessant at afholde. Han foreslår, at der kommer en ny
tilgang og nyt tema, og dermed får skiftet ud.

Der blev afholdt møde forleden dag, hvor der blev aftalt, at DA vil bevæge imod arrangementer,
som er mere tilegnet deres egne medlemmer. Fokus bliver derved fremadrettet networking,
virksomhedsaftaler, kurser, fordrag, mm. Der skal komme øget kommunikation i nyhedsbrevene,
flere gode emails skal sendes, som flere medlemmer nyder at læse.

Formanden takker af.



5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og décharge

Resultatopgørelsen:

Omsætning

Omsætning Alumne:

- Alumni har lavet en omsætning på …, det ligger over hvad der blevet budgetteret med,
det er fremgang.

- Arrangementer, er der kommet 9000 ind, hvilket er 11.000 mindre end sidste år.

Omsætning DØK foreningen:

- På sponsorater, har vi tjent 48.360 kr, hvor der var budgeteret med 0. Det har været et
stort succes.

- Manuduktioner har en omsætning på 0, da vi har fokus på at studerende får det gratis.
Gennem sponsorater har sørget for vi kunne overholde budgettet.

- Arrangementer har vi indtjent 77.100, hvilket er 12.000 mere end sidste år.

Omsætning Galla:

- Billetindtægter, meget variabel post, på baggrund af de forskellige abonnementer der
kan tilkøbe billet (alumni, studerende, m.fl.) Der er der omsat for 62.100, hvilket er
8.000 mindre end der er budgetteret til.

- Bar Omsætning: 16.266
- Total omsætning er 106.366, kontra 103.000 sidste år.

Total set, har vi ramt en overskud på ca 50.000 mere end sidste år.

Omkostninger

Omkostninger Alumni:

- Alumni har omsat for mere end der er budgetteret for i bestyrelse omkostninger
- PBS aftalen ligger på 2526, hvilket passer meget godt med de 2500 som vi budgetterede

til.
- Economic omkostninger ligger på 0, som DØK Foreningen står for, mens alumni står for

stripe gebyrer.
- CBS har overladt alle omkostninger på dimittend sponsorat til os.

Omkostninger DØK Foreningen (DF)

- Sponsorater har dækket en stor del af omkostningerne for både arrangementer og
manuduktioner

- Bestyrelses omkostninger har været større, grundet det større antal møder. Sidste år
var der færre pga. Covid-19

- Hjemmesiden er opdateret hvilket også har bidraget til en større omkostning.
- Porto og gebyrer har et højere omkostning, hvilket er grundet de stripe gebyrer som DF



dækker
- DØK podcast er en ny post, som også har givet en omkostning.
- Economic licenser kommer til at ligge som en post hos DF fremadrettet.

Omkostninger Galla

- Mødeforplejning, bestyrelses omkostninger, porto og gebyrer er lidt større i år.
- Tjener er blevet en separat post, hvilket tidligere lå under øvrige omkostninger, derfor

ser omkostningerne højt ud på denne post.

Til slut, vi har opnået et overskud på 7463 kr, hvilket er meget positivt ift. sidste års, som lå
med et underskud på  -3.000.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavende:

- Intro har fået et lån, som bliver betalt tilbage 23/10.

Mellemregning mellem medlemmer

- Hvad medlemmer skylder os
- Vi har en fra IDA, hvor vi mangler 8.000. Men det var efter regnskabsårets slut.

De er betalt nemlig nu.
- aktiv alumni skylder 400.
- Der er en mellemregning på kanalrundfart 7430
- Den sidste er wakeboarding på 800

Andre tilgodehavende:

- IDA: 11.000
- Hyttetur: 8.000
- Galle leje: 26.000

Likvide beholdninger

- I alt 84.220

Passiver:

Egenkapital i alt: 161.525

Kortfristet gæld i alt : 0

Intern mellemregning - note 8.

- Ligger på 0.
- Da vi alle er underlagt en virksomhed, går det hele i 0.

Passiver i alt ligger på 161.525 kr.



Kommentarer til Regnskab og Balance.

Daniel From ‘10, revisor på regnskabet, takker for et flot regnskab. Han kommer med en note
til Galla, om at han skal have regnskabet 3 uger før Generalforsamlingen. Han pointerer, at
regnskabet har været en umenneskelig opgave for kassér, Caroline Hertz ‘19, og dermed
foreslår Galla-udvalget, samt alle andre afleverer regnskab i ordentligt tid.

Rasmus Snogdal-Bech ‘19 forklarer, at det ikke står i vedtægterne, at aflevere regnskab til
ordentlig tid. Han fortæller, at Galla-udvalget ikke har været klar over at vedtægterne fastlagde
disse deadlines.

Daniel From ‘10:  Vil gerne have der bliver fundet en plan for hvordan alumni bliver ved med at
betale den nylig aftalte kontingent beløb på 200 kr.

Simon Lundberg-Jensen ’09: Fortæller, at der er mange udfordringer med rykkere på aktiv
alumni medlemskab, som flere alumni ikke får besked om, da de har fået nyt dankort, osv.. Han
er enig med, at vi skal have økonomisk grundlag for at alumni bliver ved med at betale
kontingent beløb på 200 kr.

Regnskabet og balancen godkendes til slut.

6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:

- Kontingent for studerende.

I øjeblikket er den 0 fortsat. Ingen indvendinger mod dette.

- Kontingent for tidligere studerende

Der blev aftalt ved sidste Generalforsamling, at den hæves til 200 kr.

Jakob Geitner-Andersen ‘02: Fortæller at kontingent skal alle steder hæves til 200 kr.

Caroline Hertz ‘19: alumni har hævet til 200 kr. Det mangler at blive hævet på FE kort og
betalingsservice. Det er ikke hævet på alle indtægtskilder.

Rasmus Snogdal-Bech ‘19: hvor mange penge ville der gå tabt. Der bliver svaret ⅓.

Marza Mustafa ‘19: sætter spørgsmålstegn ved hvor denne kontingents hævelse ryger i
svinget.

Simon Lundberg-Jensen ’09: Det har altid været et problem, hvem der er på
betalingsservice løsningen, også efter der er blevet overgået til Stripe. Betalingsservice
skal løses, og det skal det i alumni primært. Det skal være løst hurtigst muligt.

Caroline Hertz ‘19:  Konklusion er at kontingent bliver hævet til 200 kr. på alle
indtægtskilder

Daniel From ‘10: Det bliver hævet til december, og det bliver der styr på.



Budget

Kasseren går videre til præsentation af budget for 2022/2023.

Omsætning Alumni

Kontingenter ligger på 25.700 og for arrangementer ligger den på 20.000

Kommentar:

Daniel From ‘10 efterspørger om vi forventer den samme budget som sidste år, og sætter

spørgsmålstegn ved at kontingent forhøjes og betalingsservice ændres.

Omsætning i alt: 45.700

Omsætning DØK forening

Der satses på at sponsorater dækker for 35.000

Manuduktioner:0

Arrangementer: 55.000

Omsætning for Galla

Billeter: 55.000

Spons: 50.000

Baromsætning: 17.000

I alt: 257.700

Omkostninger:

Alumni:

Arrangementer: 25.000

Bestyrelsesomkostninger: 9.000

Porto og gebyrer: 2.500

PBS aftale: 3.000

Economic: 0

Hjemmeside: 2.500

Lønstatistik: 800

Dimittend sponsorat: 0



DØK forening:

Arrangementer: 55.000

Dimittend fest: 0

Manuduktioner: 7.000

Bestyrelsesomkostninger: 6.000

Hjemmeside: 900, som går til opgradering af service kapacitet.

Porto og gebyrer: 1.820

Economic licenser: 4.500

I alt: 75.220

Galla:

Galle møde forplejning: 5.000

Lokale leje: 26.000

Mad og drikke: 45.000

Bar omkostninger: 17.000

Porto og gebyrer: 1.000

Pynt: 3.000

Fotografering og DJ: 12.000

Tjener: 12.000

Øvrige omkostninger: 1.200

I alt: 122.200

Kommentarer:

Rasmus Snogdal-Bech ‘19: Lokale bliver måske og forhåbentlig større næste år, derfor bliver

denne omkostning muligvis også større derfor.

Caroline Hertz ‘19: Mad og drikke og baromkostniger er steget pga. generel prisstigning ift.

Inflation.

Omkostninger I alt for alle 3: 240.220



Årets resultat: 17.480

Kommentarer:

Mads Høeg ‘19: Udtrykker håb om større lokale til Galla næste år og forventer at omkostninger

til lokale derfor bliver større næste år.

Rasmus Snodal-Bech ‘19: Spørger ind til hvordan bestyrelsesomkostninger budgetteret større

end sidste år.

Caroline Hertz ‘19, svarer Rasmus, at der er budgetteret som der er, for at være realistisk ift.

Næste år, da dette år har haft høj fart

Daniel From ‘10: bestyrelsesomkostninger for alumne og bestyrelsen er sprunget med 70%,

han efterspørger om der skal anerkendes at der bliver forplejet til møderne. Han foreslår at

hæve posten, for ikke at overskride den næste år, da en 100% overskridning i en post er for

bemærkelsesværdigt, så heller budgettere mere. Der bliver sagt +1 rundt i lokalet.

Oliver Hyldegaard Andersen ‘20: 13.800 til økonomisk støtte til intro. Det er der ikke til

budgetteret til i det nye intro. Han spørger ind til hvorfor?

Lasse Thoby ‘19: Svarer at det bliver aftalt 10.000 kr, hvorefter det blev genforhandlet med

alumni om at det blev 13.800. Administratorer for intro skal søge om det igen næste år, og

derfor er det ikke kommet med i budgettet.

Jonas Louw-Reimer ‘16: Han er enig, det var en engangsbevilling.

Daniel From ‘10: Efterspørger om der er en forventning om der skal ske en sådan bevilling igen.

Han foreslår at bruge de 18.000, som er budgetteret som overskud til forplejning til intro, og at

der allokeres 10.000 af alumni til intro. Det er der enighed om i rummet.

Caroline Langholz ‘21: har lånt 17.000, fået 13.800. Hun fortæller der har været god tilslutning

til arrangementer, og at de har forsøgt at gøre det alternativt, grundet at CBS ikke giver penge

til intro længere. Det hele er strømlinet med CBS regler. Intro vil derudover sætte stort pris på

tilskud fra alumne og dette lån.

Simon Lundberg-Jensen ’09: Bestyrelsen og alumni forvalter pengene. Hvis vi giver et x antal

kroner til intro, er det fordi vi mener at det er noget værd at bruge penge på intro.

Linnea Herbæk ‘18: Vil minde forsamlingen om, at det ekstra kontingent beløb var vedtaget for

at give intro de ekstra 10.000.

Jakob Geitner-Andersen ‘02: Understreger at det bør indføres at intro skal have 10.000, da det

blev aftalt til sidste generalforsamling. Han synes det er en god ide at blive ved at sponosore

intro, med den indsats de har gjort i år.

Daniel From ‘10: Siger at når alumni vælger at støtte intro, er det sådan set uden for alumni’s

formål.

Konklusion: Årets introforløb på Ha(IT) har været så godt, at det er blevet nomineret som et af

DK’s bedste i år. Generalforsamlingen er enige om at 10.000 kr bliver fortsat sponsoreret af

DØK alumni.



7. Behandling af indkomne forslag.

Der er kommet 3 forslag fra Rasmus ‘19 i fællesskab med DØK bestyrelsen 21/22.

1) At formand ændres til forperson i vedtægterne

Note: forslagene skal nedskrive på papir til næste generalforsamling. Vedtægterne påstår at de
skal kommunikeres ud 8 dage før Generelforsamlingen. Der skal være mulighed for, at der kan
tages stilling til forslag. Til dette møde, er de ikke kommet rettidigt, derfor kan de ikke
behandles.

Afgørelse: Den er vedtaget.

2) Reglerne for hvornår regnskabet skal forfalde, ændres til 1/3 af dagene inden galla, da det var
et problem for kassereren at lave regnskabet på uventet og urimeligt kort tid.

Kommentarer:

Mads Høeg ‘19: Hvordan skal Galla ligge datomæssigt, for at det hænger sammen.

Daniel From ‘10: Der kan ikke godtages en vedtægtsændring, som ikke er formuleret skriftligt. I
øvrigt, fortæller han at revisorerne samt kasséren får en urimelig tjans, da de får at vide for
kort tid inden at regnskabet skal afleveres og godkendes.

Simon ‘09: Skriftligt, skal det specificeres hvad det er for nogen vedtægter vi forholder os til.
Forslagene skal revideres og fremsendes skriftligt.

Caroline Hertz ‘19:  Uanset hvilken dato Galla falder på, skal der findes en løsning på hvornår
regnskabet forfalder.

Afgørelse: Forslag afvist.

3) Om overtal fra en årgang frafalder såfremt foreningen ikke kan fyldes på anden måde.

Jakob Geitner-Andersen ‘02: Der skal være på skrift, før man kan forholde sig til det. Fortæller at
det har altid været i DØK’s interesse, at så mange mulige årgange repræsenteres, og ikke bare en
enkelte.

Daniel From ‘10: Spørger om bevæggrunden bag dette forslag er, at man frygter at bestyrelsen
bliver udfyldt.

Marza Mustafa ‘19: Svarer at der var ikke nok på daværende tidspunkt, der ville stille op.

Konklusion: Det er ikke tilfældet i år, at bestyrelsen ikke kan udfyldes, og derfor bliver forslaget
afvist og evt. suspenderet til næste år.

NOTE: vedtægtsændring gemmes til næste år. Forslag skal nedskrives skriftigt og ordentligt, så
Generel Forsamlingens medlemmer har kunnet tage stilling til det og have det på skrift 8 dage



inden Generel Forsamlingen.

8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer

- Formand jvf. paragraf 4. stk. 3.

- Lasse Toby ‘19 stiller op og bliver valgt som formand/forperson.

- Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.

- Clara Truelsen ‘20 stiller op og bliver valgt som kasserer.

- Caroline Hertz ‘19 er med på sidelinjen, som støtte til Clara. Det er godkendt.

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

Opstillere:

Clara Mille ‘20 - Stiller ikke op alligevel, men stiller op som kassersuppleant i stedet.

Mille har været i bestyrelsen i år, det har givet hende meget, Mille er interesseret
i økonomi hvorfor det er interessant at sidde som Kasser suppleant.

Mille har erfaring og kan bidrage meget igennem hendes erfaring fra sidste års
bestyrelses år og fra hendes erfaring som Intro-vejleder.

Sille Jensen ‘21 - 20 stemmer

Tak til Hertz for at stille op for mig. Da jeg startede på studiet, var jeg bange for
at starte på uni. Men da jeg startede på uni gav DØK Foreningen mig en fantastisk start
på studiet. Jeg har en ambition om at lave flere sportslige arrangementer.

Marza Mustafa ‘19 - 27 stemmer

Marza har været i foreningen i 3 år, og har bidraget m ed UTROLIGT meget. Hun
håber på at folk vil stemme hende ind i bestyrelsen endnu et år. (ONE MORE YEAR)

Emma Andersen ‘21 - X stemmer

Emma har været med i bestyrelsen det seneste år, og har fået erfaring og
inspiration fra de tidligere år, hvorfor hun igen gerne vil deltage i foreningen.

Dina ‘21 - 4 stemmer

Vil gerne være sammen med folk og arrangere arrangementer.

Jakob ‘20 - 24 stemmer

Har fået utrolig meget ud af at være med til arrangementerne der er blevet
afholdt - han håber på at kunne give mere tilbage til studiet.

Troels ‘22 -

Troels kommer med sine egne ideer til foreningen, og har i forvejen studie
aktivitet som eks. Quality board m.m.

Caroline Haagensen ‘22 - 19 stemmer



Caroline har været med til alle DØK arrangementer siden start, og vil gerne
bidrage til det fede sammenhold

Louise ‘22 - 9 stemmer

Louise har været med til alle arrangementer, har tidligere erfaring, og vil gerne
bidrage til sammenholdet.

Mille sætter sig ned, og stiller op som suppleant.

Valgte Bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Vedele Kirkegaard ‘20

Sille Jensen ‘21

Marza Mustafa ‘19

Emma Andersen ‘21

Troels Rohde ‘22

- Alumni; En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til

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

Formand

Simon ‘09 stiller op og bliver valgt som formand/forperson

Valgte Alumni-udvalget:

Rasmus Snogdal-Bech ‘19

Mads Høeg Christensen ’19

Thomas Maretti Bengtsen Kiilerich ‘18

Jonas Louw-Reimer ‘16

Lars Rye Petersen’10

Niklas Sachs Tastum’15

Peter Toft Jølving DØK ‘09

9. Valg af to (2) suppleanter

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

Clara Mille Kalø ‘20

- (1) Bestyrelsessuppleant

Caroline Sofie Haagensen ‘22



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

Revisor:

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

Revisor Suppleant:

Jakob Gejtner-Andersen ‘02 stiller op som revisor suppleant og vælges dertil.

11. Eventuelt

Intet

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

takkes for indsatsen.


