Dagsorden for DØK-Foreningen generalforsamling 2013
Onsdag d. 27. November Kl. 16.00 – 17.00 på howitzvej 60 (Dit-Lab)

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
 Godkendt
2. Valg af dirigent
 Geitner
3. DØK-Foreningens formands beretning
 Ændring af fokus i bestyrelsen
(1) Større arrangementer, som kan gentages år efter år (Bowling, Glögg, Hyttetur,
Summer Event)
(2) Bedre Økonomi
(3) Samarbejde med flere større partnere (Accenture, PA, NNIT, Deloitte)
(4) Eksperimentere med mere avancerede manuduktioner, som også kan forløbe over
2 dage
4. DØK-Alumniudvalgets formands beretning
 Døk Summit blev ikke til noget, da CBS ikke kunne garantere tilfredsstillende lokaler
(1) Arbejder videre med ovenstående i det kommende år
 Opfordring til medlemmer om at engagere sig.
(1) Hvad ønsker medlemmerne ?
(2) DØK Summit bliver der arbejde videre på
 CBS havde lovet at lave en alumnigruppe og invitere alle alumnibestyrelser med
(1) Intet er sket
5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og deschange
 Prosa sponsorat kommer næste år, fejlkommunikation.
 Tab vedr. Tilgodehavender, mangel på videregivelse af kassererposten, bliver forbedret
fremadrettet
 Årets resultat: 6349,62, ”Alt er fedt” – Jannik Henriks
 Regnskabet godkendt
6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:

Kontingent for studerende

0,
Kontingent for tidligere studerende

150,o Forslag: Gamle studerende kontaktes gennem doek.dk, budget bibeholdes grundet
den mulighed der er opstået igennem hjemmesiden for at kontakte gamle
medlemmer.



o Dimittend sponsorat = arrangementer
o
Budget
o Godkendt

7. Behandling af indkomne forslag
 Procedure for økonomi- og regnskabsstyring i DØK Foreningen (se
document)
o Procedure enstemmigt vedtaget

vedhæftet

8. Valg af syv bestyrelsesmedlemmer:


Kasseren jvf. paragraf 4. stk 3.
o Sofie Højgaard(Døk’11) valgt som kasserer med Jannik som stedfortræder indtil
Sofie kommer hjem
 Seks andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.
o Kampvalg!
 Stine Mørup(Døk’10)
 Christian Ingemann Olsen(Døk’12)
 Theis Jørgensen(Døk’10)
 Helena Bianca Fuchs(Døk’13)
 Katrine Storgaard(Døk’13)
 Stefan Johansen(Døk’12)
9. En formand, mindst tre dimitterende samt en studerende til DØK Alumni-udvalget jvf.
paragraf 4. stk 6.
(1) Kasper Rønne Adelhøj
10.

Simon Lundberg-Jensen, Daniel From, Stine Mørup, Peter Jølving, Jesper Henriksen,
Ida Henriksen (Studerende), Heidi, Astrid Iversen, Sussi Schmidt ’02, Thomas GrandjeanThomsen, Martin Lüttge

11. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 Christoffer Brodersen
 Jannik Henriks
12. Valg af to revisorer samt én revisorsuppleant
 Jakob Geitner (’02)
 Bo Vestner (’02)
 Christian Refshauge (revisorsuppleant)
13. Eventuelt

