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Referat for generalforsamlingen i DØK‐Foreningen anno 1986 
Dato: d. 14/11 2009 kl. 16.00 – 18.30 

1. Alle i forsamlingen er stemmeberettigede medlemmer 
 

2. Valg af dirigent: Christian Kryger 
 

3. DØK-Foreningens formands beretning v. Jeppe Skjerning: 
 
• Der er blevet afholdt 2 manuduktioner: økonomi og datalogi. Én blev 

aflyst pga. for få tilmeldinger. 
• Der er blevet afholdt: ”DØK i erhverv”, juleafslutning, DØK grill og 

”Kontrol vs. Kaos”. 
• Festudvalget har afholdt julefrokost på ”Kablet” og semesterstartsfest 

på Laurits Betjent, men 2 arrangementer er desværre blevet aflyst. 
• Generelt har man kunnet mærke, at ”krisen kradser”. 
• Dette års intro har været fremragende. Den nye årgang har været helt 

fantastiske og især én skulle have udmærket sig ved, at spise 45 
chokoladebarrer under introturen. 

• Henrik Thorn har desuden taget initiativ til et større IT-projekt der 
omfatter hele DØK portalen. 

• Næste år forventes det, at manuduktionerne giver større afkast pga. en 
større årgang 2009 og det tilstræbes, at kunne sætte gang i salget af 
jobannoncer igen, i kraft af hjemmeside med flere brugere og mere 
effektiv indsats. 

• Prosa giver tilskud til arrangementer hvert semester. Tilskuddet bliver 
udregnet ved 50 kr. pr. studerende der er medlem og 10 kr. pr. 
studerende der ikke er medlem af Prosa. Det er blevet besluttet, at der 
ud af denne pulje hvert år gives 5000 kr. til DØK fest, 1000 kr. til IT-
gruppen og 1000 kr. til bachelormiddagen. 
 

4. DØK-Alumniudvalgets formands beretning v. Jesper Bjergby Christiansen: 
 
• Der er det forløbende år blevet afholdt: Foredrag med Richard Nolan, 

Harvard professor, omkring the future CIO og et SAP-introduktions-
arrangement. 

• Desuden er der blevet udarbejdet lønstatistik. Og den nye hjemmeside 
er oppe og køre.  

• Som bekendt har der været 25 års jubilæum på DØK studiet og i den 
forbindelse er følgende arrangementer blevet afholdt: 
- Jubilæumsfest. 
- Udarbejdelse af jubilæumsbrochure. 
- Foredrag ved prof. Niels Bjørn Andersen - fremtidens ERP-

systemer.  
- Foredrag ved prof. Mogens Kühn Pedersen - ”Finanskrisen set 

med informationsøkonomiens briller”.  
- CIO hos Carlsberg, Kenneth Engelund Schmidt.  
- Foredrag ved John Gøtze og Lennart Klamer, omkring Enterprise 

Architecture.  
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- Foredrag om Bossen vs. filosoffen, ved Jens Moeberg og Carsten 
Graff. 

• Der har været lagt mange kræfter i jubilæet og der har været stort 
fremmøde til alle arrangementer. Der er desuden blevet skabt 
opmærksomhed omkring studiet. Der har dog været et stort underskud, 
hvilket primært skyldes en ubehagelig overraskelse i forbindelse med en 
aftale med Spisestuerne. 
 

5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og descharge 
 
• Årets resultat for DØK-foreningen blev -24.686,50 kr. 
• Årets resultat for DØK-alumni blev -39.265,89 kr. 
• Festudvalget har hverken haft over- eller underskud. 
• Årets resultat bliver derfor: -63.952,39 kr. 
• Der mangler et bilag i forbindelse med gallafesten 2008 af ikke 

uvæsentlig karakter, hvilket der er skrevet tro- og loveerklæring på og 
desuden forsøges indhentes fra leverandør. 

• Der stilles spørgsmålstegn til hvorfor der ikke var blevet budgetteret 
med jubilæet. Hvilket forklares med, at tanken var, at det skulle gå lige 
op. 

• Der indstilles til, at man i fremtiden er meget stringent med at indhente 
jobannonceindtægterne, da det hænder at virksomhederne mangler at 
betale. 

• Revisor, Martin Hyldahl påpeger, at der i fremtiden skal føres meget 
stram økonomi i foreningen. Og det ikke altid nytter at ”vi skåler på det”. 

• Sponsorater til dette års gallafest kendes desuden allerede til 15.000,00 
kr. Og det vedtages, at justere budgetteringen 09/10 af gallasponsorater 
fra 20.000,00 kr. til 15.000,00 kr. 

 
6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til: 

 
• Kontigent for studerende: 0 kr. 
• Kontigent for tidligere studerende: 150 kr.  
• Budgettet blev godkendt efter fremlæggelse 

 
7. Der er ingen indkomne forslag. 

 
8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer og en formand, mindst tre (3) 

dimittender samt en studerende til DØK Alumni-udvalget 
 
• Kasserer: Jakob Andersen (06) 
• Seks (6) andre bestyrelsesmedlemmer: Martin Lüttge (04), Karen 

Persøe (05), Maja F. Jensen (07), Katrine Steenberg (08), David 
Sørensen (09), Christian Gøtstad Sørensen (09) 

• En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK 
Alumni-udvalget: Jesper Bjergby Christiansen blev genvalgt som 
formand. Martin Lüttge (04), Karen Persøe (05) og Jakob Andersen (06) 
blev valgt som dimittender. Maja F. Jensen (07) blev valgt som 
studerende. Andre medlemmer: Kasper Moe-Jensen, Peter Kreiner, 
Klaus Stenbæk Hansen, Jonas Toppenberg, Jakob Geitner-Andersen, 
Dan Jacobsen, Christian Pluzek, Henrik Thorn, Jonas Büttcher, 
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Christian Kryger, Morten Davidsen (ikke tilstede fuldmagt v. Jonas 
Büttcher ) 
 

9. Valg af to (2) bestyrelsessuppleanter: Peter Toft Jølving (09) og Emil 
Christiansen (09) 
 

10. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant:  
 
• Revisorer: Martin Hyldahl og Jacob Sommer 
• Suppleant: Jesper Sonne 
• Regnskabsansvarlig: Kasper Moe-Jensen 
 

11. Eventuelt 
• Der opfordres til, at der næste år medbringes vedtægter. 
• Der opfordres til, at der er mere filur næste år. 

 

 

 

 

Dato: 

 

   

Christian Gøtstad Sørensen   David Sørensen 

Maja F. Jensen  Jakob Andersen 

Karen K. Persøe  Martin Lüttge 

Peter Toft Jølving  Emil Christiansen 

Referent: Katrine Steenberg  Dirigent: Christian Kryger 

 


