
 

DØK Foreningens Generalforsamling 

Den 2. November 2019 kl. 16:00-18:30, Store Kannikestræde 19, 1169 København K, Danmark 

 

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer 

a. Godkendt 

 

2. Valg af dirigent 

a. Simon Lundberg Jensen’09. 

b. Gennemgang af vedtægterne og reglerne for at ændringer går igennem.  

c. Oscar Emil Brügger’14. For at ændrer vedtægterne skal 2/3 af stemmeberettigede 

mennesker stemme for. 

 

3. DØK foreningens formands beretning  

a. Formanden fremlægger sin beretning, om et godt år med både sociale såvel som 

faglige arrangementer. Heriblandt kan nævnes to manuduktioner, DØK Gløgg, DØK 

Lan, DØK Superbowl, DØK Hyttetur.  

b. ITCC har fået overdraget deres penge og er i fuld gang med at planlægge det nye 

ITCC for næste år.  

c. Efter sidste års hændelse med udfordringer under introforløbet er der blevet nedsat 

en styregruppe, der vil tage sig af lignende situationer. Denne er bestående af 

formænd for de forskellige grupper. CBS vil belønne folk der deltager i sociale eller 

faglige foreninger, og vil få point til udveksling.  

d. Næste år er formålet at af holde flere faglige arrangementer med flere deltagere. 

Yderligere vil der forsøges at holde arrangementer for Alumni og studerende for at 

øge netværket på tværs.  

 

4. DØK Alumni formands beretning 

a. Formanden for Alumni fremlægger sin beretning. Der er blevet gjort meget som der 

plejes. Der er blevet afholdt fem arrangementer, inklusiv galla, for eksempel diverse 

smagninger, Båd og Burger, BOSSK Burger. Arrangementerne er forløbet fint, og 

der er blevet smidt lidt flere penge efter dem i år.  

b. Der er blevet diskuteret internt hvor mange man er vs hvad der kommer ud af at 

være flere i bestyrelsen. Derfor vil arrangementerne forsøges at tages til et nyt 

niveau næste år.  

c. Der er blevet kørt med at hvert andet møde er socialt, og folk er blevet mere glade 

for at være en del af bestyrelsen. 

 

5. Kasseren fremlægger årsregnskab til godkendelse or discard 

a. Kasseren fremlægger årsregnskabet.  

b. Daniel From’10: De resterende alm kontingenter er 18.450kr? Det tror han ikke på.  



c. Mette’17 forklarer, at de 18.450 er at finde på gallafest indbetalinger, det er 

kontingenter for folk der har købt billet og samtidig købt billet 

d. Peter Jøvling’09: Er det så ikke lidt over 150 medlemskaber? Så mange var der vel 

ikke 

e. Oscar’14: Fra mit synspunkt er det en af de punkter der blev holdt oppe på forrige 

møde, som ikke kunne godkendes. OG jeg vil stadig ikke godkende det. 

f. Mette’17: Vi kan ikke flytte pengene, fordi de stadig står på gallas konto, og derfor 

kan vi ikke skrive dem på alumnis, fordi de ikke er på den konto 

g. 154 aktive alumner på Betalings Service (BS). Dvs 154 medlemmer som ikke har 

noget med køb af galla sidste år. Det er ikke opdateret. Folk i BS fremgår ikke som 

indtægt eller lign på regnskabet. 

h. Østergaard’14: En gang om året får vi BS fra Nets som dækker flere ting. Vi får ikke 

udtog, vi får kun konkret indbetaling. Derfor kan nogle ting godt være til andre. Den 

måde vi får det ind postere vi på, og derfor bliver det gjort sådan op. Revisor har 

godkendt regnskab. 

i. Simon’09: Det kan være svært når betalingssystemer skiftes og DØK portalen 

ændres. 

j. Oscar’14: Jeg vil godt foreslå en ekstra ordinær generalforsamling om to uger til at 

godkende regnskab og budget. Det virker som om at flertallet ikke kan stå inde for 

det her. Mit forslag er at vi stopper her, og så tager vi det om to uger. 

k. Mette’17: Jeg tænker at til trods for om der skal laves en ekstraordinær general 

forsamling om to uger, så lad os gennemgå det nu og se hvor folk har indvendinger.  

l. Daniel From’10: Vi kan lægge indtægter død og gennemgå de næste punkter. Når 

indtægter kommer i et punkt, så må man bede om et kontoudtog, så man kan se hvor 

pengene høre til. Bare fordi der kommer en betaling kan man ikke sige at den høre til 

galla, det må defineres bedre. 

m. Oscar’14: Husk hyggen. SKÅL! 

n. Porto og gebyr ser voldsom ud, bl.a. fordi at de 2500 der normal er på PBS aftalen er 

posteret på porto og gebyr i år. Et enkelt E-conomic bidrag er også posteret her. Det 

kan man diskutere om skal et andet sted hen. 

o. Simon’09: Det virker som om at det er tæt på regnskabs-sjusk. Det virker som om at 

det her regnskab ikke er gennemgået ordentligt, selvom der er underskrevet fra de 

forskellige parter. 

p. Østergaard’14: Enig som udgangspunkt.Grundet at revisor aldrig har siddet i 

foreningen, så de har ingen indsigt i om hvordan det hænger sammen, deres job er at 

se på om det giver mening. De har kigget på om der er bilag for hvad der er gjort.  

q. Skovmand’13: Sofie har været revior i mange år, så hun burde vide hvordan man 

kigger et årsregnskab igennem. Og hvis man skal være kasser skal man kunne forstå 

VØS2 jo 

r. Oscar’14: Jeg synes ikke vi kan lægge det på revisorerne. Jeg synes stadig det skal 

gennemgås igennem ned nye revisorer. Jeg kan ikke godkende det. 



s. Skovmand’13: Hele ideen med generalforsamlingen er jo at man skal have et færdigt 

produkt at gennemgå. Burde i ikke have kigget på det inden? 

t. Mette’17: Jo, det burde være kigget bedre igennem. Men det er ikke det samme som 

vøs2, der er 3 forskellige foreninger. Kan vi blive enige om at vi gennemgår 

regnskabet, så det ikke bare bliver samme kommentarer? (HØRT!) 

u. Oscar’14: Bestyrelsen har ikke godkendt og Alumni har ikke godkendt.  

v. Simon’09: Vi kan ikke klantre enkelte personer, pointen er at DØK foreningens 

bestyrelse ikke har gennemgået det ordentligt inden det er blevet lagt ud. Men lad os 

fortsætte og gennemgå det igen om to uger.  

w. Peter Jølving’09: Det her er sådan noget der sker en gang i mellem. Vi har førhen 

brugt 3 måneder på at fikse det, så det er ikke første gang det her sker. 

x. Sigrid’10: Jeg foreslår at vi drikker en skål hver gang vi finder en fejl i regnskabet! 

(HØRT) 

y. Rasmus Beck’19: Hvorfor er der 1kr forskel på egen arrangementer samlet og noten? 

(Afrundingsfejl #rip) 

z. From’10: Ide til når regnskabet skal gennemgås igen: Uddyb posterne, så vi ikke har 

bestyrelsesomkostninger og bestyrelsesomkostninger diverse. Evt omdøb, så de har 

et retvisende navn. Det er svært at se hvad der er forskellen på de to ud fra deres 

nuværende navn. 

æ. Sigrid’09: rimelig stor diverse post som er gået fra 0 til 6400kr? 

ø. Mette’17: Bestyrelsens sommerfest og info-aften er posteret på egne arrangementer 

samlet. I år har den kun egne møder.  

å. Østergaard’14: Vi kan godt ændre navnene fra kontoplanen, men vi kan risikere at 

der er problemer ift næste år. Evt lave en note til det.  

aa. CJ’11: ny post, nyt navn. Det er vel intet problem? 

bb. Østergaard’14: Kontoen har altid været der, vi har bare ikke posteret noget på den.  

cc. From’10, til note 4: Porto og gebyr for rigtig mange penge? Hvad dækker den over, 

kontra hvad der lægger under alumni? Vi har 7-8000kr i foreningen? 

dd. Mette’17, til note 4: ændringer af fuldmagt, gebyrer og netsregning. 

ee. From’09: Fordi vi ikke har omdøbt til nets? 

ff. Mette’17: De 2500 der blev posteret på den post der hedder pbs aftale. 

gg. From’09: Brug den konto det høre til i stedet for. 

hh. Sigrid’10: Hvorfor er udgifterne til galla steget? 

ii. Østergaard’14: GF bliver afholdt sammen med galla, så det bliver posteret næste år. 

Derfor bliver nogle posteret sammen og ikke hver for sig.  

jj. From’10: Samlet indtægter var på 51.000kr, udgifter 58.000kr, Så der er -7000kr? 

Men på kontoen er der -17.000?  

kk. Østetgaard’14: Som udgangspunkt er det altid lidt spændende at bogføre den her 

forening. Vi er tre foreninger i samme organisation, og bogfører samlet. Kva at vi 

ikke skylder noget eller har noget udstående, så er det mellem alumni, foreningen og 

galla.  

ll. Stine’10: Hvorfor kommer alle pengene ind på poster hvor de ikke skal ligge? 



mm. Mette’17: Da vi lavede kontoposterne blev der oprettet 50 forskellige 

poster. Som ny, så kan du have en postering der kan passe på 3 forskellige poster.  

nn. Enighed omkring at kasseren er blevet sat for dårligt ind i det her. 

oo. Østergaard’14: Alumnis omkostninger er primært mødeforplejninger. 

pp. Oscar’14: Jeg synes vi skal mødes igen om nogle uger og gennemgår regnskabet. 

Det er intet imod kasser eller suppleant, det er udelukkende fordi jeg synes det er 

vanvittigt at gennemgå det, for at gennemgå det igen om to uger.  

qq. Simon’10: Tænk nu over at vi gennemgår et budget på baggrund af et regnskab, vi 

alligevel ikke godkender.  

rr. Laust’16: Der er ifølge vedtægterne ingen mulighed for at sige at vi ikke gennemgår 

det. 

ss. Sulle’13: Jeg synes vi skal give kasseren en kæmpe hånd! (Der klappes) 

tt. Helena Frank’17: jeg synes at jer der har så mange kommentarer burde komme til 

filuraften. Så i melder det før. 

uu. Simon’09: Hvad er filuraften? 

vv. Helena’17: En aften hvor vi invitere de nye ind, for at de kan høre hvordan det er at 

være i foreningen. Vi gennemgår også arrangementet. Men jeg synes det kunne være 

fedt, hvis vi fik noget hvor det kunne gennemgås før. 

ww. Rune’15: Filuraften er ikke som det lyder. Meningen er at man kommer 

til at… hehe… hvad er det bestyrlesen laver? Der var nogen der var der på aftenen, 

som måske tænker at stille op i dag. Informationsaften er nok et mere sigende navn. 

xx. From’10: Fedt hvis vi kunne gøre det på forhånd. Derfor har vi 2 revisor til at løse 

den opgave. Det burde være grebet på forhånd, så vi bare kunne stemme det 

igennem.  

yy. Laust’16: Det eneste ansvar revisor har er at passiv/aktiv har er at det går op i sidste 

ende jo. Men, når det er at vi holder det her info-aften, der gennemgår vi hele 

budgettet. Der går vi ud fra at de vil tage det videre. Alumni kan fandme være med 

der! KOM FOR FANDEN! 

zz. Simon’09: HVEM HAR SPIKET FILUREN I ÅR? STOP!  

ææ. Rebecca’15: Det er ikke helt i orden. Jeg synes at vi skal blive enige om 

at vi næste år aflevere regnskabet til Alumni inden, så de kan få det og se på det 

inden.  

øø. CJ’10: Er de her revisorere eksternt hyret? (NEEEEEEJ, Sæt dig!) 

åå. Oscar’14: Sæt jer ind i det. Hvis i gerne vil være her. Det tager 10 min. Nej nej nej 

nej, prøv at hør. 

aaa. Simon’09: Det er en fordel at regnskabet er sendt til godkendelse, 

sammen med indkaldelsen. 

bbb. Laust’16:  Hvor mange har reelt set tænkt sig at fremmøde i en ekstra 

ordinær generalforsamling?  

ccc. Rune’15: Pointen er god, i og med at der er flere til stede nu end om 14 

dage. Vedtægterne siger at hvis man kører en ekstra ordinær generalforsamling om 



14 dage, så er det underordnet hvor mange der kommer der. Det er bare sådan det er. 

Men jeg forstår din frustration Laust. 

ddd. Oscar’14: Der står ikke i nogen vedtægter at det skal være indenfor to 

uger fra nu. Så kan i råbe af mig så meget i vil.  

eee. Sulle’13: Når i har besluttet at i vil afholde en ekstra ordinær 

generalforsamling, så skal det afholdes senest 4 uger fra nu. 

fff. Regnskabet er IKKE godkendt.  

 

6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til 

a. Kontingent for studerende 

i. Det forbliver som det altid har været: 0kr. 

ii. Godkendt at studerende på bachelor ikke skal betale kontingent. 

 

b. Kontingent for tidligere studerende 

i. Alt forbliver som det plejer.: 150kr for alumner. 

ii. Godkendt at kontingentet er 150kr til alumni 

 

c. Budget 

i. Budgettet gennemgås. 

ii. From’10: Budgettet på galla er jo det galla vi afholder nu. Så der kender man 

jo allerede de konkrete tal, og derfor bør den post burde nok justeres. 

iii. Mette’17: Grundet hvordan regnskabsåret løber, vil der være stor difference 

for galla hvert år. Derfor har jeg budgetteret med et beløb midt i mellem 

iv. From’10: Modsvare de 100.000kr Galla har af udgifter i år ca? (Stine’10: nej, 

ca. 109.000kr).  Som tingene ligger nu, skal der ca budgetteres med et 

underskud på -30/35.000kr efter skat.  

v. Mette’17: Nej. Gallas indtægter vil tilsvarende være lavere, og se lavere ud. 

Der er en intern mellemregning mellem galla og alumni.  

vi. From’10: Der kommer 23.000kr mindre ind fra galla næste år. Og der bliver 

brugt ca 9000kr mere. Derfor skal der måske budgetteres et underskud for 

næste år.  

vii. Laust’16: Det er jo ikke det der skal ske nu. Vi har talt om at der er visse ting 

fra det her budget vi ikke godkender. Dvs, at inden vi godkender noget. Vi 

kan ikke godkende næste års budget, før vi kan godkende sidste års regnskab. 

viii. Simon’09: nogee der stemmer for forslaget om budgetter for 2019/2020?  

ix. Budgettet er ikke godkendt.  

 

7. Behandling af indkommende forslag 

a. Antal af medlemmer i almuni v. Stine Mørup’10 

i. Stine’10: Lige nu er alumni ikke begrænset af medlemmer. Vi blev enige om 

at selvom vi gerne vil gøre det hyggeligere, så skal vi ikke blive for mange 



ii. Laust’16: Jeg er bange for at det bliver de gamle alumni medlemmer som 

stemmer hinanden ind, hvis der sættes en begrænsning på antal medlemmer i 

alumni. 

iii. Skovmand’13: det er vel ligesom foreningen? Så må man holde en brandtale. 

iv. Sigrid’10: Jo ældre man bliver, jo mindre gider man at arrangere sig. Hvis du 

virkelig gerne vil være med, så må du jo få folk til at komme. 

v. From’10: Forslaget i sin helhed her vil det ikke kunne stemmes igennem, da 

der ikke ligger en klar vedtægtsændring ved forslaget. Hvis man vil lave en 

restriktion, så skal man begrænse sig til det, og der skal være en form for 

valgmetode, hvis e.g. 11 tilmelder sig. Udvalget står af de mennesker, der 

føler de kan bidrage med noget, de burde være velkomne. 

vi. Laust’16: Jeg er i tvivl om, hvordan kommer det til at foregår hvis man er 11 

eller 16? Det fremgår ikke af vedtægterne hvordan dette foregår. Der må 

være krav. 

vii. From’10: Eftersom alumni ikke er en formel bestyrelse, derfor er det en åben 

bestyrelse. Om vi er 9,10 eller 11 så er det lige meget, der er ikke stemmeret i 

bestyrelsen. 

viii. Rebecca’15: Jeg synes vi skal stemme om det er noget der skal vedtages.  

ix. Laust’16: Så har jeg et problem med hvordan intro og alumni bliver 

fremstillet. Alumni gør som de vil, og det skal ingen kunne gøre noget ved. 

Intro er ikke med i det her projekt, hvorfor alumnis formandskab eller 

bestyrelse skal stå til regnskab for hvad der sker.  

x. Oscar’14: Laust, jeg vil sige så meget at den her forsamling har ikke noget at 

sige i mod intro. Lige så vel har den hvor meget at sige i mod alumni. Nej. 

Jeg synes det er et fint forslag at ligge et loft på et udvalg, men der står jo 

ikke begrænsning på hvor mange der kan beslutte noget.  

xi. Rune’15: lad os bare stemme jo. 

xii. Adelshøj’05: Er der nogen ældre end mig? Min pointe er at det er fint at i vil 

diskutere de her mærkelige ting. Husk hvor i kommer fra, og hvorfor der ikke 

sidder nogen gamle. Tænk over det. Respekter at der kommer det forslag. 

Hvis det her fortsætter, så har vi ikke et udvalg.  

xiii. Der stemmes. 24 stemmer for, 5 stemmer imod.  

xiv. Forslaget er vedtaget. 

xv. From’10: Vi skal jo bestemme hvad der skal skrives ind. Derfor kan den nye 

bestyrelse ikke bare skrive ting ind. 

xvi. Laust’16: Vi kan jo ikke bare vedtage det her. Hold. (Jooo, neeej, jooo!) 

xvii. Simon’09: Vi finder ud af hvordan det skal hænge sammen.  

xviii. Rebecca’15: Vi har jo nu vedtaget at der skal stå 10 medlemmer. Derfor skal 

der vel bare stå at der kan være max 10 medlemmer. Det bliver skrevet i 

vedtægterne. Punktum. 

 

8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer  



a. Formand 

i. Rebecca’15 stiller op igen. Ingen andre stiller op. Rebecca’15 vinder 

STORT! 

 

b. Kasser 

i. Mette’16 stiller ikke op igen.  

ii. Emilie’18 og Laust’16 stiller op. 

iii. Oscar’14: jeg vil gerne foreslå en valgkamp  

iv. Helena’14: Skal vi ikke bare se om nogen vil ”nøjes” med at være suppleant?  

v. Rebecca’15: suppleant har været samarbejde i år, men ellers stiller de til når 

der er behov fro det. 

vi. Oscar’14: kasser suppleant er den post hvor der bliver ”lært op”. Jeg vil dog 

sige, at det er en utaknemlig post. I vil begge være kasser. Det er jo ikke en 

vinder at få suppleant jobbet.  

vii. From’10: Jeg vil bare gerne høre en af de to tidligere kassere til at fortælle 

lidt om rollen. Måske få den med mest erfaring til at tage kasser jobbet, og 

den anden som suppleant, men lave et samarbejde? 

viii. Østergaard’14: Tidligere har alt presset ligget på kasser, det har vi prøvet at 

dele ud. 

ix. Rune’15: Skal vi ikke bare stemme? 

x. Emilie’18: 19 stemmer 

xi. Laust’16: 6 stemmer 

xii. Emilie’18 er valgt som den nye kasser i bestyrelsen. 

 

c. 5 andre bestyrelsesmedlemmer 

i. Rasmus Snogdal-Bech’19 Vil gerne ”nøjes” med at være suppleant. 

ii. Der er 5 der genre vil stille op til bestyrelsen: Marza’19, Lasse’19, 

Linnea’18, Jonas’16, Helena Frank’17 

 

9. Alumni 

a. Formand 

i. Oscar’14 stiller op som formand. Oscar’14 er den nye formand.  

 

b. Minimum 3 dimittender 

i. Helena Mosbæk’14 Højgaard’14, Simon’09, Stine’10.  

 

c. Minimum 1 studerende 

i. Rune’15, Niklas Tastum’15, Laust’16 

 

10. Valg af to suppleanter  

a. Kasser suppleant 



i. Laust’16 er stiller op som kasser suppleant.  

 

b. Bestyrelsessuppleant 

i. Rasmus Snogdal-bech’19 

 

11. Valg af to revisor samt en revisorsuppleant.  

a. Daniel From’10 og Kasper Adelhøj’05 stiller op som revisorer. 

b. Rebecca’15: Skal de nye revisorer revidere det inden den næste generalforsamling? 

(I teorien nej, men rådgivning er ikke udelukket) 

c. Oscar’14: Nu har jeg jo før sagt om vi skal have en ekstra ordinær generalforsamling 

- skal vi have det? 

d. Laust’16: Skal de nye stå til ansvar for hvad der er fremlagt nu? Vi skal fremlægge 

to forskellige regnskaber. 

e. From’10: Regnskabet er ikke godkendt. Regnskabet skal revideres af de eksisterende 

revisorer, som står på dokumentet. Når folk er klar, så indkaldelse der til ekstra 

ordinær generalforsamling. Indenfor de næste to uger skal der indkaldes. Det gamle 

godkendes og udarbejdes af nuværende bestyrelse, efterfølgende tager den nye over.  

f. Skovmand’13 stiller op til revisorsuppleant. 

 

12. Eventuelt 

a. Adelhøj’05: Jeg vil lave en opfordring til at man overvejer hvorfor der ikke er flere 

ældre der deltager i arrangementet i dag. 

b. Simon’09: Jeg synes det er pinligt at man ikke kan styre sin brandert. Folk plejer 

ikke at være halvstive nu. DØK foreningens bestyrelse burde være det gode 

eksempel. 

c. Skovmand’13: jeg er enig med dig Simon. Jeg er enig i at en ting er at foreningen 

drikker meget, men man skal selv kunne styre det under generalforsamlingen. 

Grunden til at vi går lidt hårdt til jer, er fordi at dem der sidder her er dem der 

brænder allermest for studiet. Det er ikke fordi vi har noget personligt mod nogen, 

folk er ikke sat ordentligt ind i deres roller. I er blevet rigtig gode til at planlægge 

arrangementer og melde det ud i god tid! Godt arbejde. Og hytteturen var fantastisk, 

tak fordi jeg måtte komme. 

d. Mette’17: Jeg er blevet grillet, det er ok. Og det er fint at der kommer konstruktiv 

kritik. Men man skal også lige huske at tænke om hvordan man siger ting.  


