
 

Dagsorden for DØK foreningens generalforsamling  

Den 13. nov. 2010 kl. 16:00 – 18:30 

 

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer 
a. Alle tilstedeværende godkendes. 

2. Valg af dirigent 
a. Christian Kryger vælges. 

3. DØK-Foreningens formands beretning 
- Formanden, Christian, fortæller at det har været et år hvor vi måtte sige farvel til 
en del af de mere erfarne fra bestyrelsen. Til gengæld håber vi at se en masse nye og 
engagerede unge mennesker der tilslutter sig bestyrelsen og vil føre traditionen videre. 
Der kan derudover berettes om afholdelse af flere eksamensforberedende kurser og 
støtte dvs. arrangementer, til fortsat glæde for de studerende. 

 4. DØK-Alumniudvalgets formands beretning 

 5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og descharge 

- Kasseren bemærker at regnskabet ikke kan godkendes, da revisorerne ikke har 
haft tilstrækkelig tid, til at revidere det. Det godkendes ved ekstraordinær 
generalforsamling. 

- Budgetforslag for 2011 gennemgås: 

 - Galla billetindtægter bliver foreslået nedjusteret til 25.000 (godkendt) 

 - Alumi tilskud bliver opjusteret til 15.000 kr. (godkendt) 

 - Sponsorat bliver nedjusteret til 0 kr. (godkendt) 

 - Galla bliver sat ned til 40.000 kr. (godkendt) 

 - Forslag til ændring af regnskabsåret. (kan først ske næste år) 

 - Forslag til at kasseren for en større rolle i galla 

 - Forslag til at der bliver lavet budget per. 6 måned 

 - Forslag til brug af nyt regnskabsprogram. 

Alumni budget: 

- Kontigent opjusteres til 33.000 (godkendt) 

- Gallatilskud til døk foreningen opjusteres til 15.000 kr. (godkendt) 

- Adm. Omkostinger nedjusteres til 0 kr. 

- Budget for alumni går i 0 kr. (godkendt) 



 
 

 6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til: 

  - Kontingent for studerende: 0 kr. (godkendt) 

  - Kontingent for tidligere studerende: 150 kr. (godkendt) 

  - Budget godkendt 

 

 7. Behandling af indkomne forslag. 

 - Forslag om ændring i suppleanternes position 

 8. Afstemning om ændring af DØK-Foreningens vedtægter 

 - Bestyrelsen stiller forslag om at give bestyrelsen mulighed for at vælge nye 
suppleanter såfremt medlemmer af bestyrelsen falder fra studiet. Forslaget afvises. 

 10. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer 

  - Kasserer Jakob Marius Kjær 

  - Seks (6) andre bestyrelsesmedlemmer: , Jannik Henriks , Frederik Kragh    
Christensen, Daniel From, Peter Toft Jølving, Christian Gøtstad Sørensen, Katrine Maria 
Steenberg. 

  - En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK Alumni-
udvalget: Jesper Christiansen, Christian Kryger, Kasper Moe-Jensen, Jonas Büttcher, 
Martin Lüttge, Jonas Toppenberg, Christian Pluzek, Karen Kristine Persøe, Henrik Thorn, 
Jakob Marius Kjær, Barbara Gammelgård, Daniel Svendsen, Jeppe Skjerning, Thomas 
Grandjean-Thomsen, Katrine Maria Steenberg. 

  

 11. Valg af to (2) bestyrelsessuppleanter: Simon Lundberg-Jensen, Theis Jørgensen 

 12. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant: 

 - Martin Hyldal, Jakop Sommer, (Jesper Sonne) 

 13. Eventuelt 

 - Forslag om køns koefficient 

 - Invitation til første alumni møde 

 - Mere filur 

 

 


