
Referat	  fra	  DØK	  foreningens	  generalforsamling,	  2012	  
	  
Den	  10.	  nov.	  2012	  kl.	  16:00	  –	  18:30	  
	  
1.	  Godkendelse	  af	  stemmeberettigede	  medlemmer	  
Alle	  tilstedeværende	  godkendes.	  
	  
2.	  Valg	  af	  dirigent	  
Christian	  Kryger	  vælges	  som	  dirigent.	  
	  
3.	  DØK-‐Foreningens	  formands	  beretning	  
Christian	  Gøtstad	  Sørensen	  fortæller:	  
Meget	  er	  forandret	  siden	  sidste	  år,	  omsætningen	  er	  4-‐doblet,	  og	  den	  samlede	  
omsætning	  ligger	  nu	  på	  24.000	  kr.	  Dette	  skyldes	  bl.a.	  en	  forøgelse	  i	  antallet	  af	  
arrangementer.	  Der	  er	  blevet	  arrangeret	  en	  DØK	  bowlingtur,	  DØK	  Lan,	  Open	  Mic	  
og	  DØK	  Hyttetur.	  Derudover	  er	  der	  blevet	  afholdt	  matematikkurser,	  blevet	  
afholdt	  kursus	  i	  opbygning	  af	  akademiske	  opgaver	  og	  der	  er	  blevet	  diskuteret	  
Cloud	  Strategi.	  	  
DØK	  Foreningens	  medlemmer	  har	  i	  år	  været	  jævnt	  fordelt	  på	  årgange.	  Det	  
adresseres	  dog	  at	  der	  kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  hvad	  en	  DØK’er	  
efterhånden	  er.	  
DØK	  Foreningen	  har	  desuden	  været	  repræsenteret	  på	  PROSA’s	  netværksmøde,	  
hvor	  det	  viste	  sig	  at	  andre	  tekniske	  studier,	  ser	  rigtig	  meget	  op	  til	  vores	  kultur	  på	  
DØK	  studiet.	  Vi	  foreslog	  derfor	  at	  lave	  en	  flerdimensionel	  case	  competition	  med	  
andre	  studier,	  hvilket	  kan	  give	  et	  stort	  netværk	  både	  internt	  og	  eksternt.	  
Vi	  siger	  i	  år	  farvel	  til	  Peter	  Jølving	  efter	  3	  års	  tro	  tjeneste	  i	  bestyrelsen	  –	  Tak	  for	  
nogle	  gode	  år!	  
	  
4.	  DØK-‐Alumni-‐udvalgets	  formands	  beretning	  
Thomas	  Grandjean-‐Thomsen	  fortæller:	  	  
DØK-‐Alumni	  har	  i	  år	  sagt	  farvel	  til	  nogle	  medlemmer	  i	  bestyrelsen	  –	  tak	  for	  deres	  
store	  stykke	  arbejde.	  Der	  opfordres	  nu	  til	  at	  nye	  medlemmer	  søger	  ind.	  
Der	  er	  bl.a.	  blevet	  afholdt	  vinsmagning	  og	  et	  par	  andre	  arrangementer,	  men	  de	  
har	  desværre	  båret	  præg	  af,	  at	  have	  haft	  et	  lavt	  fremmøde	  –	  primært	  bestående	  
af	  gengangere	  som	  i	  forvejen	  var	  medlemmer	  af	  bestyrelsen.	  	  
Det	  fortælles	  at	  kun	  130	  personer	  har	  besvaret	  DØK’s	  lønstatistik,	  og	  der	  
eftersøges	  løsninger	  på	  hvor	  man	  kan	  få	  flere	  til	  at	  besvare	  disse.	  Der	  berettes	  
desuden	  om	  at	  bestyrelsesmøderne	  i	  løbet	  af	  året,	  primært	  er	  blevet	  afholdt	  på	  
medlemmernes	  arbejdspladser,	  fremfor	  privat,	  hvilket	  har	  været	  enormt	  
effektivt	  og	  har	  betydet	  et	  større	  fremmøde.	  
Alumnis	  mentorordning	  nævnes,	  og	  det	  har	  undret	  at	  der	  ikke	  har	  været	  mere	  
opbakning	  til	  foretagenet.	  
I	  2013	  vil	  DØK	  Alumni	  droppe	  de	  mindre	  arrangementer,	  og	  fokusere	  på	  ét	  stort	  
arrangement	  lige	  inden	  DØK	  Galla	  –	  DØK	  Summit.	  Det	  antages	  at	  vil	  komme	  til	  at	  
koste	  ca.	  60.000,	  og	  medføre	  et	  underskud.	  
Det	  pointeres	  at	  der	  skal	  tænkes	  nyt	  for	  at	  nå	  ud	  til	  og	  engagere	  DØK	  
medlemmerne.	  Det	  erkendes	  at	  det	  der	  er	  blevet	  gjort	  indtil	  nu,	  ikke	  har	  været	  
tilstrækkeligt.	  
	  



Martin	  Hyldahl	  supplerer	  ved	  at	  fortælle	  at	  det	  har	  været	  svært	  for	  DØK	  Alumni	  
at	  konkurrere	  med	  professionelle	  firmaer	  på	  lønstatistik,	  og	  Martin	  Lüttge	  
pointerer	  at	  DØK	  Alumni	  primært	  prøver	  at	  fokusere	  på	  personlig	  udvikling.	  
	  
Dirigenten	  godkender	  begge	  beretninger	  og	  der	  fortsættes	  til	  godkendelse	  af	  
regnskabet.	  
	   	  
5.	  Kasseren	  Jannik	  Henriks	  forelægger	  det	  reviderede	  årsregnskab	  til	  
godkendelse	  og	  descharge.	  
Det	  bemærkes	  at	  der	  er	  et	  par	  småfejl	  i	  regnskabet,	  såsom	  at	  renteindtægter	  er	  
markeret	  som	  negative.	  Dette	  bliver	  rettet.	  Christian	  Kryger	  fortæller	  at	  praksis	  
ift.	  bilagskvalitet,	  altid	  har	  været	  en	  kæphest	  DØK	  Foreningen.	  For	  fremover	  at	  
gøre	  det	  nemmere	  at	  lave	  årsregnskabet,	  skal	  rammerne	  for	  god	  bilagspraksis	  
klarlægges	  og	  der	  skal	  laves	  en	  klar	  procedure	  for	  nye	  bestyrelser.	  Karen	  
Kristine	  Persøe	  opfordrer	  til	  at	  der	  skabes	  en	  procedure	  for	  hvordan	  en	  kasser	  
overleverer	  til	  en	  ny	  kasser,	  og	  at	  overlevering	  skal	  foregå	  med	  underskrift	  på	  at	  
alle	  bilag	  er	  leveret	  og	  modtaget.	  Karen	  opfordrer	  generelt	  til	  at	  der	  bliver	  gjort	  
noget	  ved	  den	  måde	  der	  overleveres	  fra	  kasser	  til	  kasser	  på,	  da	  der	  har	  været	  et	  
gennemgående	  problem	  med	  rod	  i	  bilag	  for	  kasserer	  de	  sidste	  par	  år.	  Jannik	  
Henriks	  fortæller	  at	  han	  på	  sidste	  DØK	  Foreningsmøde,	  netop	  lagde	  vægt	  på,	  at	  
der	  fremover	  ikke	  ville	  blive	  udbetalt	  nogen	  penge,	  før	  bilag	  er	  modtaget.	  
Desuden	  skal	  alle	  bilag	  scannes,	  således	  at	  de	  er	  mulige	  at	  læse.	  Dette	  vil	  gøre	  
kasserens	  og	  revisorernes	  arbejde	  meget	  nemmere	  fremover.	  
	  
Christian	  Kryger	  påpeger	  at	  det	  tilgodehavende	  DØK	  Foreningen	  har	  hos	  PROSA,	  
ikke	  figurerer	  som	  note.	  Jannik	  forklarer	  at	  det	  først	  blev	  indbetalt	  4	  dage	  før	  
DØK	  Galla	  2012.	  Christian	  Kryger	  opfordrer	  bestyrelsen	  til	  at	  få	  styr	  på	  det,	  da	  
det	  SKAL	  fremgå	  af	  regnskabet.	  Martin	  Hyldahl	  bemærker	  desuden	  en	  fejl	  i	  note	  
14,	  vedrørende	  DØK	  Galla	  2011.	  Jakob	  Geitner-‐Andersen	  påpeger	  at	  det	  ikke	  er	  
en	  regulær	  fejl,	  men	  at	  regnskabet	  er	  godkendt	  med	  god	  tro	  til	  Galla-‐udvalget.	  
	  
Regnskabet	  er	  godkendt	  af	  DØK	  Foreningens	  revisorer,	  men	  pga.	  småfejl	  og	  
usikkerhed	  omkring	  enkelte	  elementer	  i	  regnskabet,	  gennemgår	  kasseren	  
regnskabets	  bilag.	  Der	  fortsættes	  imens	  til	  de	  næste	  punkter	  på	  dagsordenen,	  før	  
regnskabet	  godkendes.	  
	  
7.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  
	  
Forslag	  a	  -‐	  Ændring	  af	  vedtægter	  
	  
Tidligere	  var	  DØK-‐studiet	  et	  studie	  for	  sig	  med	  nøje	  sammenhæng	  mellem	  
mellem-‐	  og	  overbygningsuddannelsen.	  I	  dag	  har	  Ha(dat.)	  ændret	  navn	  til	  Ha(it.)	  
og	  overbygningen	  står	  til	  rådighed	  for	  både	  BA(IM)	  og	  Ha(it.).	  Overbygningen	  
hedder	  Cand.merc.it	  og	  findes	  i	  forskellige	  concentrations	  hvoraf,	  Cand.merc.it	  
(IMBE),	  er	  den	  moderne	  udgave	  af	  DØK-‐overbygningen	  og	  Cand.merc.it	  (IM)	  er	  
mere	  forbeholdt	  BA(IM),	  vurderet	  på	  deres	  respektive	  fagprofiler.	  Begge	  
overbygninger	  er	  engelsksprogede,	  og	  består	  sammenlagt	  af	  studerende	  fra	  17	  
forskellige	  lande,	  hvilket	  betyder	  at	  inklusionen	  af	  overbygningsstuderende	  
kunne	  betyde	  en	  sprogændring	  i	  DØK-‐Foreningen	  fra	  dansk	  til	  engelsk.	  



	  
De	  tidligere	  vedtægter	  nævner	  i	  1.	  punkt,	  §3	  Stk.1,	  at	  medlemmer	  er	  studerende	  
på	  DØK-‐uddannelsen,	  omend	  en	  specificering	  af	  denne	  mangler.	  For	  at	  der	  ikke	  
skal	  være	  misforståelse	  fremover	  ønsker	  bestyrelsen	  af	  modernisere	  denne	  
formulering,	  så	  den	  stadig	  rammer	  den	  tilsigtede	  mening.	  
	  
Forslag	  til	  ændring	  
Følgende	  er	  udkast	  til	  ændring	  af	  vedtægter:	  
§3	  Stk.	  1,	  ændres	  fra:	  
”Som	  medlemmer	  af	  foreningen	  kan	  optages:	  
1.	  Studerende	  på	  DØK-‐uddannelsen.	  
2.	  Tidligere	  studerende	  på	  DØK-‐studiet,	  som	  mindst	  har	  bestået	  
mellemuddannelsen.	  ”	  
,	  til:	  
”Som	  medlemmer	  af	  foreningen	  kan	  optages:	  
1.	  Studerende	  på	  mellemuddanelsen	  Ha(it.)	  eller	  Ha(dat.)	  
2.	  Dimittender	  fra	  Ha(it.),	  Ha(dat.)	  eller	  deres	  forgængere”	  
	  
Morten	  Davidsen	  fremlægger	  et	  nyt	  forslag	  til	  ændring	  af	  vedtægten,	  der	  lyder	  
således:	  
	  
”Som	  medlemmer	  af	  foreningen	  kan	  optages:	  
1.	  Studerende	  på	  mellemuddannelsen	  Ha(it.)	  eller	  Ha(dat.)	  
2.	  Dimittender	  fra	  Ha(it.),	  Ha(dat.)	  eller	  Cand.merc.	  dat”	  
	  
Pia	  Apel	  Hansen	  mener	  at	  det	  nye	  forslag	  er	  unødigt	  ekskluderende	  og	  
fremlægger	  også	  et	  nyt	  forslag	  til	  ændring	  af	  vedtægten,	  hvilket	  lyder	  således:	  
	  
”Som	  medlemmer	  af	  foreningen	  kan	  optages:	  
1.	  Studerende	  på	  mellemuddanelsen	  Ha(it.),	  Ha(dat.),	  cand.merc.it	  (IMBE)	  
2.	  Dimittender	  fra	  Ha(it.),	  Ha(dat.),	  cand.merc(dat)	  eller	  cand.merc.it	  (IMBE)”	  
	  
Der	  stemmes	  om	  de	  tre	  forslag.	  Morten	  Davidsens	  forslag	  opnår	  flest	  stemmer,	  
og	  dette	  forslag	  godkendes	  som	  vedtægstændring.	  
	  
Forslag	  b	  –	  Ændring	  af	  regnskabsår	  
	  
Jakob	  Marius	  Kjær	  opfordrer	  til	  at	  regnskabsåret	  ændres,	  således	  at	  det	  slutter	  
den	  30/6	  fremfor	  den	  30/10,	  da	  det	  er	  problematisk	  ift.	  budgetlægning	  af	  DØK	  
Galla.	  
	  
Ændringen	  af	  datoen	  for	  den	  årlige	  generalforsamling	  diskuteres,	  og	  det	  påpeges	  
at	  der	  fortsat	  ønskes	  et	  stort	  fremmøde	  af	  DØK’ere	  til	  generalforsamlingerne,	  
hvilket	  det	  ikke	  antages	  kan	  opnås	  på	  andre	  tidspunkter	  af	  året,	  end	  til	  det	  årlige	  
DØK	  Galla.	  Det	  besluttes	  derfor	  at	  regnskabsåret	  ikke	  ændres.	  
	  
Punkt	  5.	  ift.	  dagordenen	  fortsættes.	  
	  
Efter	  at	  kasseren	  Jannik	  har	  gennemgået	  de	  bilag	  der	  var	  tvivl	  om,	  kan	  det	  



konkluderes	  at	  beløbene	  stemmer.	  Der	  er	  dog	  en	  fejl	  i	  note	  14	  vedr.	  
gallaindtægter,	  hvilken	  vil	  blive	  rettet.	  Der	  stilles	  ydermere	  spørgsmålstegn	  ved,	  
hvorfor	  DØK	  hyttetur	  ikke	  figurerer	  i	  budgettet	  over	  ”egne	  arrangementer”,	  og	  
det	  påpeges	  at	  dette	  skal	  håndteres	  i	  regnskabet.	  Dette	  vil	  også	  blive	  rettet.	  
	  
Årsregnskabet	  er	  godkendt!	  
	  
6.	  Kasseren	  forelægger	  bestyrelsens	  forslag	  til:	  
	  
-‐	  Kontingent	  for	  studerende:	  0	  kr.	  –	  Godkendt!	  
-‐	  Kontingent	  for	  tidligere	  studerende:	  150	  kr.	  –	  Godkendt!	  
-‐	  Budget:	  Der	  indstilles	  at	  DØK	  Alumni	  bidrager	  med	  10.000	  kr.	  til	  galla	  2013	  –	  
Godkendt!	  
	  
Det	  samlede	  budget:	  Godkendt!	  
	  
9.	  Valg	  af	  syv	  (7)	  bestyrelsesmedlemmer	  
-‐	  Kasserer	  jvf.	  paragraf	  4.	  stk.	  3.	  
Kasserer:	  Jannik	  Henriks	  ’09	  
Bo	  fra	  Alumni	  melder	  sig	  frivilligt	  som	  kasserens	  hjælper.	  
-‐	  Seks	  (6)	  andre	  bestyrelsesmedlemmer	  jvf.	  paragraf	  4.	  stk	  4.	  
Medlem	  1:	  Stefan	  Johansen	  ’12	  
Medlem	  2:	  Sofie	  Højgaard	  ’11	  
Medlem	  3:	  Jakob	  Hedegaard	  ’11	  
Medlem	  4:	  Theis	  Jørgensen	  ’10	  
Medlem	  5:	  Daniel	  From	  ’10	  
Medlem	  6:	  Simon	  Lundberg-‐Jensen	  ’09	  
	  
-‐	  En	  formand,	  mindst	  tre	  (3)	  dimittender	  samt	  en	  studerende	  til	  DØK	  	  
Alumniudvalget	  
jvf.	  paragraf	  4.	  stk.	  6.	  
	  
Formand:	  Thomas	  Grandjean-‐Thomsen	  
Dimittender:	  Christian	  Pluzek,	  Karen	  Kristine	  Persøe,	  Henrik	  Thorn,	  Simone	  
Larsen,	  Kasper	  Rønne	  Adelhøj,	  Heidi	  Helding,	  Peter	  Toft	  Jølving,	  Jannik	  Hendriks,	  
Astrid	  Iversen,	  Jesper	  Henriksen,	  Martin	  Lüttge,	  Pia	  Apel	  Hansen	  (Hvis	  der	  er	  
nogen	  der	  mangler,	  så	  kontakt	  Henrik	  Thorn)	  
	  
10.	  Valg	  af	  to	  (2)	  bestyrelsessuppleanter	  
Suppleant	  1:	  Christian	  Gøtstad	  Sørensen	  ’09	  
Suppleant	  2:	  Stine	  Mørup	  ’10	  
Personer	  som	  stillede	  op	  men	  ikke	  direkte	  blev	  valgt	  ind:	  Niels	  ’11	  –	  Niels	  kan	  
deltage	  til	  alle	  bestyrelsens	  møder	  og	  arrangementer	  da	  intet	  bliver	  holdt	  bag	  
lukkede	  døre.	  
	  
11.	  Valg	  af	  to	  (2)	  revisorer	  samt	  én	  (1)	  revisorsuppleant	  
Revisor	  1:	  Jakob	  Geitner-‐Andersen	  
Revisor	  2:	  Jesper	  Bjergby	  Christiansen	  
Revisorsuppleant:	  Jakob	  Marius	  Kjær	  



	  
12.	  Eventuelt	  
Ingen	  tilføjelser	  
	  

	  
	  
	  

Referent	  
Pamela	  Pedersen	  

	  
	  


