DØK Foreningen af 1986
Dagsorden for ordinær generalforsamling
Lørdag d. 11. november 2006
Cirkelordenen, Frederiksberg
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og descharge.
5. Kassereren forelægger bestyrelsens forslag til
- Kontingent for studerende.
- Kontingent for tidligere studerende.
- Budget.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
- Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.
- 4 andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk. 4.
- Formand for dimittendudvalget samt mindst 3 yderligere medlemmer af dimittendudvalget jvf.
paragraf 4. stk. 8.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ad 1. Der er 24 stemmeberettigede fremmødte, foruden DØK-Foreningens bestyrelse
Ad 2. Martin Lüttge
Ad 3. Arrangementerne har været primært sociale. Der har været et succesfuldt DØK Grill og DØK Glögg
arrangement. Jan Molin seminaret gik ligeledes godt. Der har intet underskud været på manuduktioner.
Der har dog ikke været så mange arrangementer som det foregående år. Derudover har vi fået et
fremtidssikret website, som blot mangler at blive sat op. Slutteligt hjælper DØK-Foreningen med at
indrette Howitzvej 60 – de studerendes område.
Ad 4. Det går godt for Alumne. Der har været 33 jobannoncer i løbet af året. +500 medlemmer – dog
primært passive. Det skal forsøges at laves om, så der kommer flere aktive. Der arbejdes på et nyt
system til medlemshåndtering. DØK-Foreningen går også godt. Der skal dog tænkes i nye måder at tjene
penge på, evt. ved jobannoncer til studerende. Manuduktioner har været lidt dyre. Tilskud til galla bliver
mindre næste år. Der burde bruges flere penge på seminarer. DF skal huske at spare penge op til DØKs
25års jubilæum. Det skal nævnes, at der er mange poster der giver underskud på årets regnskab, som
egentligt stammer fra året før.
Ad 5.
- Kontingent for studerende, 0kr.
- Kontingent for tidl. Studerende, 100kr.
- Budgettet fremlægges v. Kasserer Christian Kryger
Ad 6. Ingen indkomne forslag.
Ad. 7. DØK-Foreningens bestyrelse:
- Kasserer, Christian Kryger, ’01
- Martin Lüttge, ’04

- Karen Kirstine Persøe ’05
- Jonas Toppenberg‚ ’05
- Jakob M. Andersen‚ ‚06
Alumne:
- Formand, Jesper Sonne
- Regnskab, Peter Kreiner
Medlemmer:
- Dan Jacobsen
- Kenneth Bo Jensen
- Klaus Stenbæk
- Jens Olaf-Vangsgaard
- Jesper Christiansen
- Jonas Büttcher
- Helle Helweg
- Lea Dall Zilmer
- Bo Hansen
- Søren Tjørnov.
Ad. 8.
- Jonas Büttcher, ’04
- Jesper Schjøth Rasmussen, ’05
Ad. 9.
Martin Hyldahl og Bo Jørgensen.
Suppleant: Kent Wann.
Ad. 10. Det bør henstilles til 3. årgang på DØK, at de melder sig ind i Alumne allerede fra de er færdige
med Bachelor.

Referatets validitet er godkendt ved indeværende formand og kasserer.

____________________________
Formand
Jakob Geitner-Andersen

____________________________
Kasserer
Christian Kryger

