
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Fredag d. 13. juli Kl. 18.30 hos Pamela 

1. Valg af ordstyrer 
- Christian er valgt. 

 
2. Valg af referent 

- Peter er sløv og vælger sig selv. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt. 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Godkendt uden anmærkninger. 
   

5. Status på økonomi (Jannik) 
- Opdatering af beholdning 

i. 22.000 kr. 
ii. Der er betalt 2.000 kr. for datalogimanuduktionen. Indtægterne følger 

senere i referatet. 
iii. Signalværdien i at have så mange penge diskuteres. Bør vi have et 

stort overskud, eller blot et moderat og til gengæld flere 
arrangementer? Kasseren mener at vi bør holde 5k-10k som buffer, 
men derudover bruger resten. 
 

6. Evaluering af Sommermanuduktioner 
i. Datalogi 

1. Ringkjøbing var pædagogisk. Thumbs up. Sofie har kun 
modtaget positiv feedback. 

ii. Virksomhedsøkonomi 
1. Generelt havde oplægsholderens sikkerhed i stoffet været 

utilfredsstillende. Forberedelsesgraden var heller ikke i orden. 
Der bør lægges flere kræfter i faget. Det er ikke godt nok med 
en studerende, medmindre han er virkelig godt forberedt. 

2. Jannik foreslår at DØK Foreningen arrangerer 
lektiecaféer/workshops. 

3. Theis foreslår at vi gør det klart hvad vi forventer af en 
manuduktion. 

4. Der er enighed om at vi foretrækker færdige/erfarne 
studerende som manuduktører fremfor studerende. Det 
foreslås at vi betaler lidt mindre for to studerende hvis en mere 
erfaren ikke kan skaffes. 
 

7. Arrangementsstøttetakst (Christian) 



- Forslag om hvorvidt vi på forhånd skal godkende beløb (f.eks. pr. næse) til 
relevante arrangementer af solid kvalitet, som vi på forudsætning af sund 
økonomi, kan garantere arrangører. 

i. Det vedtages at eventuelle ansøgere oplyses om tidligere sponsorater 
i forhold til levereret indsats, fremfor at fastsatte en egentlig sats. 
 

8. ”Sponsorpleje” (Christian) 
- Vores kontrakt med 2ndC er stadigt stående, men vi skal søge at opfylde 

nogle af deres målsætninger. 
i. Der bør følges op på sponsorerne med tilbagemeldinger på hvad 

pengene er blevet brugt til. Billeddokumentation er rigtig godt! 
ii. Sponsorudvalget har som ansvarsområde at pleje sponsorere. Input 

hentes på bestyrelsesmøder. 
 

9. DØK Foreningens fysiske forretningsnummer (Pamela) 
- Ny kontaktperson skal tilknyttes 

i. Jannik har den! 
 

10.  CSE semester-kickoff-fredagsbar (Pamela) 
- Har det DØK Foreningens interesse? 

i. Der er bred enighed om at DØK Foreningen ikke har noget at vinde 
på arrangementet. Det diskuteres om DØK studerende har noget at 
vinde på at kende til flere studenterorganisationer på CBS. Pamela 
nævner at hun har fået flere henvendelser fra studerende udenfor 
DØK har henvendt sig til hende mhp. at komme I kontakt med DØK 
studerende ifm opstart af nye virksomheder. Jannik fremfører at 
potentialet I CSE er meget småt, og at det derfor er spild af tid. 
    

11.  MULT 
- Intet nyt. 

 
12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- Stine melder sig selv som vært. Det skal IKKE være en torsdag! Til gengæld 
laver hun god mad. 

- Næste møde holdes den 7. September. 
 

13. Eventuelt 
- Stine foreslår en teambuildingdag, der skal skabe sammenhold på tværs af 

årgangene. Det bakkes op af resten af bestyrelsen. 
- Til næste bestyrelsesmøde brainstormes idéer til arrangementer. ALT skal 

vendes, uanset hvor perifert eller usandsynligt. 
- Alle bør være ekstra opmærksomme på hvad deres medstuderende siger. 
- Der bør gøres ekstra opmærksom på de studerendes mulighed for at komme 

med idéer til DØK Foreningen under Intro. Christian griber den under sit 
oplæg. 

- Lektiecafé diskuteres som punkt på næste møde. 
- På næste møde diskuteres hvordan DØK studerende kan gøres 

opmærksom på tilbud fra de mindre grupper på CBS. Hvis students ikke 



kan sælge den godt nok under intro, overvejer vi hvordan vi selv kan 
sælge dem. 

- Theis bringer på bane om DØK Foreningen kan øge motivationen blandt de 
studerende. Det tages op på næste møde hvordan vi øger motivationen. 
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