
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Dato tirsdag d 18/04. kl 18.00 sted: Tulipanvej 28, 2720 Vanløse 

 
1. Valg af ordstyrer 

a. Skovmand 

2. Valg af referent 

a. Oscar 

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Der mangler et k i mulkt – der er mulkt til næste møde, hvis ikke ordnet 

b. Ellers godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

a. Skovmand havde ikke husket sin egen ret. 

b. Godtkendt 

5. Status fra Intro  

a. Alt er godt 

6. Status fra Alumni 

a. Mødet blev aflyst sidst – der er møde enten i morgen, eller næste uge. 

b. Galla er i fuld gang – Skovmand skal finde en DJ 

c. Vi skal være i Store Kannikestræde  

7. Status fra IT 

a. Er der givet adgang? 

i. Emil er her ikke. 

ii. Emil har ikke formået noget endnu. Han har moralske tømmermænd. Emil 

nægter at spørge om hjælp. 

iii. Han har ikke lavet noget. 

8. Status på økonomi 

a. Nicolai har snakket med Rikke (bankrådgiver). 

i. Vi kan ikke få en tredje godkender, så lad os lade være med at gøre det 

alligevel.  



9. Fremtidig promovering, hvordan skaldet gøres? (punkt fra sidste møde) 

a. Evt. lavet en side, som hedder DØK Fest, således at alle festindslag bliver lagt ind i den. 

På den måde, får alle en notifikation, og det bliver centraliseret. 

b. Gruppen skal holdes til officielle events, og ikke bare laves til en opslags-free-for-all. 

c. Skal stadig promoveres gennem Foreningssiden, således det når langt nok ud. 

d. Implementeringen bliver en glidende overgang. 

e. Navnet kan være: 

i. DØK Event 

f. Alt lækkert bliver oprettet umiddelbart efter mødet. 

10. ITCC Update  

a. Østergaard og Skovmand har haft møde med Stefan. 

b. Udspillet: 

i. Foreningen skal have 20-25.000 om året, som tak for hjælpen. Stefan var ikke 

afvisende for forslaget. 

ii. Han forventer dog at vi promoverer ITCC løbende 

c. En fra bestyrelsen skulle sige i ITCC’s bestyrelse. 

i. Ikke lige så begejstret, men hellere have nogle møder om året. Hvis det skulle 

være et egentligt bestyrelsesmedlem, ville det forventes at personen skulle 

deltage på lige fod, som alle andre. 

d. Made by DØK 

i. Evt. lave en biografi på hjemmesiden 

e. Modspil fra ITCC i går: 

i. 5.000 om året, for fuld promovering i alle grupper, et oplæg under intro og 

andet. 

ii. Incitamentsordning for flere penge, hvis DØK’ere melder sig til ITCC. 

f. From, Skovmand og Østergaard sætter sig i næste uge, og formulerer et modsvar til 

ITCC’s oplæg.  

11. DØK Hyttetur (Hvordan gik det)  

a. Levede op til forventninger 

i. Umiddelbart indtryk, at alt spillede og det gik skidegodt. 



ii. Bacon – hvis det er der, brokker folk sig. 

iii. Evt. et oprydningshold og et morgenmadshold om morgenen, sådan at 

morgenholdet ikke også skal rydde op. 

iv. Frokost: Mange spiste det. Evt. kan man købe pølser og brød til næste år, i 

stedet for rugbrød med pålæg. 

b. Oprydning 

i. Oprydning gik galt – vi får ikke lov til Farmen igen. 

ii. Evt. ring og send to flasker rødvin til manden. 

c. Overskud? 

i. Der bør være overskud fra hytteturen. Budgettets omkostninger var kun 

oversteget med 400 kr., så derfor bør der klart være overskud. 

ii. 7000 

12. Manuduktioner  

a. VØS2 – Emil 

i. Emil Jan Ehrenheicn er helt klar på at tage den.  

b. Godtgørelse: 

i. 1500 for én dag. 

ii. 2500 for to dage. 

13. Kommende event 

a. ECO-tronic 

i. Rykket til efteråret, så folk kan blive uddannet bartender 

b. Tour de DØK 

i. Store bededag. Rune har ikke lavet noget som helst. 

ii. Anso og Skovmand laver et event den 1. maj, således at folk kan melde sig til. 

c. Skovmand og Anso står for bestyrelsens sommerfest. 

i. Lørdag den 22. juli 

d. Den reelle sommerfest 

i. Lørdag den 15. juli 

ii. Ansvarlige: Oscar og Kevin 



1. Dem fra Foreningen som er hjemme, hjælper til med at bære (Sulle og 

Helena er helt sikkert klar).  

14. Finansforbundet (status Oscar) 

a. Snak igen til efteråret – de har allerede anvendt hele budgettet for i år. 

15. MUL(K)T Fastsættelse og status til næstemøde 

a. Hvis der mangler et K i MULKT i næste dagsorden,  er der MULKT til formanden 

b. Mathias er Mulkt-ansvarlig (du skal ind i alle referater og tælle sammen) 

c. Anso får enstemmigt en mulkt, fordi hun ikke kan finde ud af at ankomme i nærheden 

af adressen, til tiden. 

16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

a. Tirsdag den 20. juni, hos Skovmand på Lyngbyvej 49, 2. sal, 2100 København Ø. 

17. Eventuelt 

a. Kevin er ikke til stede, til at tage referat til generalforsamlingen. 

i. Anso er backup til at skrive referat til generalforsamlingen, hvis Kevin 

(sekretæren) ikke er hjemme.  

b. Oddsning på Skovmands barns køn. Taberne skylder en MULKT:  

i. Mathias: Pige 

ii. Helena: Dreng 

iii. Rune: Dreng (eller abort) 

iv. Østergaard: Pige 

v. Oscar: Pige 

vi. Kevin: Dreng 

vii. Sulle: Pige 

viii. Anso: Dreng 

ix. Emil (tiebreaker):  
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