
Referat af Generalforsamling i DØK foreningen af 1986 
 

1. Godkendelses af stemmeberettigede medlemmer. 

Godkendt  uden bemærkninger 

 

2. Valg af dirigent.  

Jan Pries blev valgt til dirigent 

 

3. Bestyrelsens beretning.  

 

Formanden beretter at det har alt i alt været et godt år for DØK foreningen (DF). Der er blevet 

afholdt mange forskellige seminarer, alle med stor succes. Dimittend foreningen er genoplivet og 

har været meget aktiv til alles glæde. 

Mht. ”Lær at lære” så har DF skifter ”leverandør”. I år har Studenterhjælpen stået for 

arrangementet, hvilket er gået rigtigt godt. Der er endvidere en andet samarbejde med 

Studenterhjælpen som virker spændende til gavn for de døkkere som måtte ønske lidt freelance 

arbejde. 

Dog har det været et svært år mht. manuduktioner. Formanden opfordrede de ældre studerende til at 

være nemmere at lokke til denne opgave. 

 

Dimittend foreningens beretning ved Søren Vejrum. 

 

Det har været et stort arbejde at få genoplivet dimittend foreningen, men det er lykkedes og der har 

være afholdt 3 seminarer, samt en fest i anledning af DØK 15 års jubilæum.  

Der er pt.  198 aktive medlemmer 

    42 passive medlemmer 

i alt  240 medlemmer. 

 

Jan Pries benyttede lejligheden til at præsentere vores nye studieleder Karlheinz Kautz. 

 

 

4.Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

 

Kasseren fremlagde regnskabet.  

Der blev stillet spørgsmål til budgetoverskridelsen.  

Formanden forklarede dette med nogle uventede indtægter der retfærdiggjorde, at pengene blev sat i 

arbejde i år i stedet for næste år. Endvidere har DF lånt BIO klubben 5000,- . Forklaringen blev 

accepteret. 

 



5. Kasseren forlægger bestyrelsens forslag til  

6.  Kontingent for studerende.  

   Ingen = 0,- kr. 

7. Kontingent for tidligere studerende.  

100,- kr. pr. År. 

8.  budget. 

Arrangementer hæves til kr. 10.000,- 

Dimittend hæves ligeledes til kr. 10.000,- 

Uforudsete udgifter sættes til kr. 1.000,- 

Ellers godkendt. 

 

9. Behandling af indkomne forslag. 

 

Forslag 1. Dimittend udvalgets arrangementer.... 

Ikke vedtaget. 

Forslag 2. Web løsning. 

Vedtaget med ændringer til budgettet (Udgift på kr. 1800,-). 

Forslag 3. Ændringer af vedtægter. 

   Ikke vedtaget. 

Forslag 4. Ændring af dagsorden 

   Vedtaget hvis nummereringen bliver ordnet og stavefejlene rettet. 

 

 

 

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.  

Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.    

 

Peter Kreiner `97 

 

            4 andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.  

 

   Helle Helweg  `97 

   Martin Knudsen `96 

   Christina Scherfiger `99 

   Torben Olsen `99 

  

Formand for dimmitendudvalget samt mindst 3 yderligere medlemmer af                             

dimmitendudvalget jvf. paragraf 4. stk. 8.  

 

 Søren Tjørnov (Formand) 

 Malene Sonne 

 Jan Pries  



 Søren Vejrum 

 Kent Lindholm Wann 

 Katrine Holm 

 Stephen Engberg 

 Kristoffer Nilaus 

 

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

 

  Mikkel Kinnerup Larsen `99 

  Kristoffer Nilaus `94 

12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.  

 

Flemming Mahler `92 

Kent Lindholm Wann 

Christina B? (tidligere Boye) 

 

13. Eventuelt. 

 

Per Beining opfordre alle der er i nærheden af deres fimaers pengekasse til at sponsorerer DØK på 

forskellig måde. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 18:10 i god ro og orden 

 

 

 

 


