
Referent: Stefan Johansen  d. 12.11.13 

Referat af generalforsamlingen 9/11-2013 
 

NB. Grundet for sen udmelding af indkaldelse til generalforsamling har det ikke 
være muligt at vedtage noget ved dette møde. 

 
1. Kunne ikke godkendes 
 
2. Martin Luttge 
 
3. DØK Forenings formandsberetning 
 - Ændring af fokus i bestyrelsen 
  - Større arrangementer (bowling, gløgg, summerevent) 
  - Bedre økonomi 

- Samarbejde med flere større partnere (Accenture, PA, NNIT, 
Deloitte) 

 
4. DØK Alumniudvalgets formandsberetning 
 - DØK Summit blev ikke til noget, da CBS ikke kunne stille lokaler til 
  Arbejder videre med ovenstående i det kommende år. 
  

- Opfordring til medlemmer om at engagere sig.   
o Hvad ønsker medlemmerne? 
o DØK Summit bliver der arbejdet videre på. 

 
- CBS havde lovet at lave en alumnigruppe og invitere alle 

alumnibestyrelser med, intet er sket 
 
5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og deschange 
 - Prosa sponsorat kommer næste år, fejlkommunikation. 

- Tab vedr. Tilgodehavender, mangel på videregivelse af kassererposten, 
bliver forbedret fremadrettet 
- Årets resultat: 6349,62,-  
- ”Alt er fedt” – Jannik Henriks 
- Regnskab ikke godkendt. 

 
6. Kontingent 
 - 0,- for studerende 
 - 150,- for alumni 
 

- Alumnindtægter: 
o Forslag: Gamle studerende kontaktes gennem doek.dk, budget 

bibeholdes grundet den mulighed der er opstået igennem 
hjemmesiden for at kontakte gamle medlemmer. 

- Dimittend sponsorat = arrangementer 
 

- Forslag: Dimmitendfest for kandidater, mulighed for nye 
medlemsskaber til alumni. 
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- Forslag: Flere manuduktioner -> flere workshops over flere dage, 
derfor større budget  

 
7. Behandling af indkomne forslag 

- Opfordring til at forslaget vedtages for at lette opgaven som kasserer 
fremadrettet 

 
8. Hensigtserklæring ift. Ny bestyrelse i DØK Foreningen 
 - Kasserer: Sofie R. Højgaard 
 - Christan Ingemann Olsen (DØK ’12) 
 - Helena (DØK ’13) 
 - Katrhine (DØK’13) 
 
9. Hensigtserklæring ift. Ny bestyrelse i DØK Alumni 
 - Formand: Kasper Adelhøj (DØK’05) 
 - Peter Jølving (DØK’09) 
 - Thomas Grand-Jean (DØK’05) 
 - Martin Lüttge (DØK’04) 
 - Jesper Henriksen (DØK’03) 
 - Simon Lundbjerg (DØK’09) 
 - Daniel From (DØK’10) 
 - Jannik Henriks (DØK’09) 
 - Ide Henriksen (DØK’11) 
 
10. Valg af suppleanter 
 - Ingen stillede op 
 - Jacob Smits (DØK’12) har ytret ønske om dette 
 
11. Valg af revisorer samt én revisorsuppleant 
 - Jakob Geitner 
 - Christian Refshauge 
 - Bo Jyde 
 
12. Eventuelt 
 - Ekstraordinær generalforsamling d. 27 november 2013. 
  
  


