Dagsordenen for DØK Foreningens generalforsamling
Den 10. november 2018 kl. 16:00-18:30, Store Kannikestræde 19, 1169 København K,
Danmark

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
a. Det er godkendt
2. Valg af dirigent
a. Simon Lundberg-Jensen årgang ’09
3. DØK-Foreningens formands beretning
a. Formanden holder sin beretning og taler om både sociale og faglige arrangementer.
Ny portal. Problemer med CBS i forhold til intro, hvilket den nye bestyrelse skal tage
sig af.
4. DØK-Alumni udvalgets formands beretning
a. Stine Mørup årgang 10. Alumni har haft et godt år med et godt årshjul. Der
fortæller om arrangementer, som er gået godt. Ny portal. Nyt forhold til sponsorer
og hvordan det vil køre. Ny måde for nyhedsbrevene. Der er blevet brugt penge på
sponsorater af foreningens arrangementer. Problemer med CBS og at det er gået ud
over enkelte individer på studiet. Mange vil gerne blive i alumnis bestyrelse. Der
køres videre med samme årshjul og samme events, men at de bliver bedre og
billigere for medlemmerne.
5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og descharge
a. Suheil Almasri årgang 13 fremlægger regnskab.
Stine Mørup og Rune Lind ’15 stiller spørgsmål til ITCC og hvordan vi undgår, at personerne
fra ITCC bare hæver pengene til eget personlige forbrug. Foreningen har en
interesse for at få ITCC ud af hænderne. Der skal selvfølgelig snakkes med
foreningens bankrådgiver for at sikre, at det foregår som det skal. Det er selvfølgelig
en mulighed at en fra foreningen sidder i bestyrelsen for ITCC, men det kræver, at
vedkommende faktisk gerne vil.
Laust Færge ’16 kommenterer en bagatel fejl i regnskabet.
Nicolai Østergaard ’14 takkes for hans hårde arbejde som kassérsuppleant og det gode
samarbejde.

Simon Lundberg-Jensen synes, at der skal sidde en fra bestyrelsen i ITCCs bestyrelse.
Nicolai Skovmand ’13 fortæller, at vi har haft denne her samtale med ITCCs bestyrelse, som
gerne vil have aktive medlemmer, hvilket er grunden til at der ikke er et med fra
DØK foreningen endnu.
Daniel From ’10 påpeger, at ITCC ikke har mandat til at stille krav til et medlem fra DØK
foreningen, da dette var et kompromis for at ITCC kunne få penge fra DØK
foreningen.
Rune Lind ’15 spørger om der kommer krav til sponsorater, hvilket der svares, at der nok vil
komme til at være.
Daniel From ’10 spørger, hvad DØK foreningen har at forhandle med ITCC om udover
økonomi.
. Foreningen har måske ikke så meget andet at forhandle med, men
foreningen er også interesseret i at få det ud af hænderne. Det har aldrig været
DØK foreningens job at fortælle hvor ITCC skal hen.
Rune Lind ’15 spørger ind til en gammel sponsor aftale med ITCC.
-

Det kommer til at være op til den nye bestyrelse. Og nej, den gamle aftale
kommer nok ikke til at være gældende. Der skal laves en ny aftale og der skal
foreningen finde ud af, hvad det egentlig er de vil.

Stine Mørup ’10: bestyrelsen medlemmet i ITCC fra DØK behøver jo ikke lave noget arbejde og
sidde med til alle møderne, men skal derimod være der for at se bevis på at der
faktisk sker noget og de at ikke bare må bruge pengene på egen fornøjelse.
Det står i ITCCs vedtægter at deres penge ikke må udbetales til medlemmer af bestyrelsen, men
skal benyttes til at afholde case competition.
Alle, som har en personlig interesse i ITCC, er mere end velkomne til at stille op.
6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:
● Kontingent for studerende.
● Bestyrelsen foreslår, at kontingent for studerende fortsat er 0 kr. Det er
vedtaget.

● Kontingent for tidligere studerende
● Bestyrelsen foreslår, at kontingent for tidligere studerende forstsat er på
150 kroner om året, som det er pt. Det er vedtaget.
● Budget
● Daniel From ’10 spørger, om hytteturen overhovedet skal fortsætte
baseret på sidste års ekskapader. Helena 14 fortæller, at det er overvejet
at nedsætte et udvalg, der står for hytteturen så ansvaret er fordelt på
flere, samt at der indføres depositum for de studerende. Oscar ’14 siger,
at der er overvejet en re-branding så det ikke længere er ”rustur 2.0” som
lægger op til druk. DØK bestyrelsen vil derfor gøre noget mere seriøst ud
af turen næste år.
● Jesper Nørgaard ’03 undrer sig over, om det er målet at få 1/3 medlem
mere inden for det næste år.
7. Behandling af indkomne forslag.
a. Forholdet til CBS v/ Stine Mørup
● Stine fortæller at CBS stiller hårde krav til intro og forløbene. Der er to
studerende, som har fået en straf, hvor de er blevet ekskluderet fra
studiet i 3 måneder. Det er den ene side af sagen. Den anden side er, at
ingen vejledere har lyst til at stille op igen. Alumni vil gerne nedsætte en
arbejdsgruppe, som består af alumni, foreningen og intro, som kan
nedsætte nogle retningslinjer for, hvordan kommunikationen til CBS skal
foregå fremover.
1. Rune ’15 fortæller det reelle forløb i detaljer. Rune støtter Stines
forslag om en styregruppe.
2. Laust Færge ’16 fortæller om hvad de fra intros gruppe allerede har
gjort.
3. Rebecca Hjort ’15 spørger ind til, hvor mange der skal være i
styregruppen og hvordan det skal foregå. Stine svarer, at det foregår
på samme måde som når galla udvalget vælges – at det er på frivillig
basis, men melder ingen sig, må formanden tage den.

4. Stine Mørup ’10 fortæller desuden, at der er interesse i at
kompensere de udsatte økonomisk da udsmidningen af studiet har
betydet at de har mistet deres SU for 3 måneder.
5. Laust Færge ’16 begrunder, hvorfor de udsatte bør blive
kompenseret økonomisk.
6. Rune ’15 siger, at CBS har indsat en del nye regler for hvad intro må.
Intro bliver nødt til at holde sig fuldstændig til reglerne. Det er sådan,
det bliver nødt til at være. Evalueringerne er gode og de nye
studerende har det godt. Daniel From ’10 støtter op omkring Rune.
Der kan sagtens laves introforløb som overholder reglerne. Det som
skal findes ud af på generalforsamlingen er, hvilket mandat der kan
gives til et udvalg. Ikke hvor mange penge, der eventuelt skal gives til
de udsatte.
7. Nicolai Skovmand ’13 siger, at vi skal holde fast i de gode introforløb
og måske sige til CBS, at DØK er villige til at afholde intro, men ikke
være administratorer.
8. Stine Mørup ’10 holder fast i, at vi skal finde ud af, hvordan vi
håndterer det her. Den eventuelle arbejdsgruppe skal sætte nogle
scenarier op, som de forskellige bestyrelser kan afstemme om.
9. Rune ’15 foreslår, at nogle af de meget respekterede personer fra
Alumni går ind i det her, da CBS har stor respekt for DØK alumni.
10. Daniel From ’10: Men hvilket mandat skal det her udvalg have?
11. Christian årgang 92 pointerer, at vi kan ikke stemme om beløb, da
budgettet er godkendt. Pengene må være irrelevante, men resten af
sagen og noget juridisk beskyttelse for folk der arbejder for intro og
studiet må være mere vigtigt.
12. Det foreslås, at dette ikke behandles som et forslag, men at de
respektive bestyrelser sætter sig ned og fremlægger et forslag på
dette. Der kan sagtens nedsættes et udvalg uden, at der skal
stemmes om det. Der indkaldes eventuelt til en ekstraordinær

generalforsamling, hvor udvalgets mandat bliver stemt om. Det her
udvalg skal så finde ud af, hvad der sker fremadrettet med CBS, intro
og eventuel økonomisk kompensation. Udvalget bestemmer,
hvordan det fremadrettet foregår og om der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling.
8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer
● Formand jvf. paragraf 4. stk. 3.
● Rebecca Hjorth ’15 bliver formand.
● Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.
● Mette Borch ’17 bliver kasserer
● Fem (5) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.
● Rune Lind ’15
● Laust Færge ’16
● Kesia Heiberg ’17
● Helena Mosbæk’14
● Oscar Brøgger ’14
● Alumni; En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK
Alumni-udvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.
● Stine Mørup ’10 bliver formand
● Øvrige medlemmer:
1. Simon Lundberg-Jensen ’09
2. Rune Kock Lind ’15
3. Daniel From ’10
4. Niclas Tastum ’15
5. Mathias Højgaard ’14
6. Lars Rye Petersen ’10
7. Nicolai Østergaard ’14
8. Helena Mosbæk ’14
9. Oscar Brøgger ’14
9. Valg af to (2) suppleanter

● (1) Kasserersuppleant jvf. paragraf 4. stk. 3.
● Nicolai Østergaard ’14
● (1) Bestyrelsessuppleant
● Helena Franck ’17
10. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant
Revisorer: Sofie Højgaard & Nadia Christensen
Revisorsuppleant: Suheil Almasri

11. Eventuelt
Det foreslås, at der bliver lavet en vedtægtsændring, som definerer hvad en tidligere studerende
er. Det skal også findes ud af, hvor mange der egentlig skal være til generalforsamlingen før den er
gældende.

