
Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Torsdag d. 2. februar Kl. 18.00 hos Anne-Sofie  

1. Valg af ordstyrer 
- Inge 

 
2. Valg af referent 

- Stefan 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Ingen indvendinger 
 

5. Rettelse af vedtægter (Inge) 
- Noget nyt? 
- Har ikke fået kigget på det endnu 

i. Inge har ikke set på det endnu, men sætter sig ned og laver et udlæg 
til vedtægterne, som godkendes på et møde sammen med regnskab 

 
6. Gennemgang af forretningsorden 

-  Forretningsorden samt vedtægter gennemgås på et særskilt møde og 
revideres efter behov, finder selv en dato 

i. Inge, Broder, Andrew, Lee-Ann 
 

7. Status på økonomi  
- DKK 18.000 pt.  
- Broder mangler dokumenter 
- Broder skaber efter meres transparens og stiler efter at få mere struktur på 

hele økonomien. 
 

8. Status på DØK Hyttetur (Andrew)  
- Vi skal være i en spejderhytte i Glumsø 
- 40 sovepladser, 60 spisende 
- 27-29 marts 
- Hytte koster 5000, 1500 depositum + vand og el. 
- Andrew laver budget efter strategieksamen (efter onsdag d. 4) 
- Underholdning: Andrew fixer underholdning. Mangler input, skopetanque. 
 

9. Status på DØK Gløgg (Anne-Sofie) 

- Anne-Sofie har fundet dato, lavet event, der er flormelis i kælder, mangler 
resten 



10. BOSSK Sponsorat  
- BOSSK får ikke noget, igen i år. 

11.  Manuduktioner 
- VØS 1  
- Makro (Kristoffer) 
- Hvad gik glat?  

i. Det der skete var at manuduktionen ikke blev oprettet, beslutningen 
blev truffet sent, yderligere så var der mangel på tid fra Brodersens 
tid. 

ii. Dårlig planlægning 
iii. Yada yada yada. 

 
12. Sponsor (Inge) 

- Nedsættelse af sponsor gruppe  
i. Anne-Sofie & Lee-Ann til at lave events 

 
13. Roadmap/DØK kalender  

-  Podio gennemgang på næste møde og få alle kørt ind i systemet. 
 

14. Alumni møde  
- Igennem er lang årrække har det sket at vi har virket som to forskellige 

foreninger selvom alumni teoretisk ligger som et underudvalg. 
- Bedre kommunikation 
- Ditlab.  
- Bestyrelsen stiller med: Marie, Anne-Sofie, Stine, Ingemann, Broder 

 
15. Events for det kommende år (alle) 

- Øl-smagning  
o Ingen stemning 

- DØK-Lan  
o Andrew skriver til ham fra HA(et-eller-andet) 

- Event om at være entreprenør 
o Lee-Ann tager fat i Lasse Stockholm 

- Oplæg af en uddannet Døkker 
o Find en eller anden 

- Foredrag om IT-sikkerhed 
o Det er en ting vi arbejder hen imod 

- Event omkring, hvordan man præsenterer 
o Folk stemmer for 

- Event om at være ung på arbejdsmarked 
o Folk stemmer for, lave en masse små oplæg omkring forskellige 

emner, CV osv. 
- Excelkursus 

o Andrew står for det 
 



16.  Status på IT Case Competition (Stefan) 
- Status er god, Økonomien er god, budgettet bliver overholdt. Det sidste ting 

mangler ift. Bekræftelse men overall er alting godt. 
 

17.  MULKT 
- Stine, Anne-Sofie og Martin får en for sent afbud 

 
18.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- Tirsdag d. 3 marts kl 17.30 hos Anne-Sofie (ikke godkendt) 
 

19.  Eventuelt 
- CBS Babes 

i. Andrew ordner CBS Babes 

	


