Referat for DØK foreningens generalforsamling, 2015.
Den 7. nov. 2015 kl. 15:30 – 18:30, Store Kannikestræde 19, 1169 København K

1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
- Godkendt

2. Valg af dirigent
- J. Geitner er valgt
(Der skåles)
3. DØK-Foreningens formands beretning
- Velkommen, godt at se så mange nye
- Ingemann havde ikke mulighed for at være her af personlige årsager, derfor trådt
af som formand. Andrew trådt til.
- Sket en masse i løbet af året, klargjort en masse i vedtægterne.
- Interne stridigheder, løst så vidt muligt internt
- Den her bestyrelse har fokuseret meget på at lave en streamlinet bestyrelse,
klargøre overdragelse til de næste, tidligere mange interne forhandlinger, disse er
nu dokumenteret.
- Økonomisk – fjernet alle de implicitte aftaler. Standardiseret indberetninger.
- Alt hvad der er blevet skabt er blevet videreformidlet.
- Ønske om kassersupleant som kan overtage rollen i tilfælde af kasseren ikke selv
kan tage det
- Opdateret it systemer, gjort klar til at it systemer kan håndtere alle events der bliver
lagt op på siden.
- Forslag om en it-ansvarlig, så alt hvad der har med it at gøre kan overdrages til
ham.
- Sociale events : en masse i løbet af i år, hytteturen blev ikke holdt, mange har
været kede af det. Grunden til den ikke blev afholdt var pga. Det ville give for stort
underskud. Kunne ikke retfærdiggøres med så få tilmeldte, som primært allerede
var døk foreningen eller dens subgrupper. Ikke så mange nye tilmeldte, derfor blev
eventet aflyst.
- Sommerfest hos Lee-Ann, gik godt. (Der skåles på sommerfesten). Succesfuldt
socialt arrangement
- For nyligt DØK Bowling med stærkt fremmøde, på trods af forvirring om hvor man
skulle hen efter.

-

-

-

Stort fokus på at hjælpe de studerende igennem studiet. Bla. Presser
fremdriftsreformen.
Mange kurser og manuduktioner, programmeringskursus, VØS kursus, matematik
kursus og excel kursus (serie) 1 af 3 er afholdt, formål er at give de studerende
nogle job relevante excel kundskaber.
ITCC: KÆMPE succes, første gang der er skabt overskud (Der skåles på dette)
Spørgsmål fra Simon (Ginger) ’09. ”Planlægger i hyttetur næste år”
Andrew svarer ”Ja, planen er det holdes næste år, vi gør også klar til et årshjul så
alle events der kommer kan planlægges efter eksamener, kombineret med
dokumentationen kan vi nemmere få alle eventsne ud og alle ved hvornår de
kommer.”
Geitner spørger: ”Hvilken slags dokumentation”
Andrew ”Hver gang der kommer et event har vi gjort det at vi dokumenter alt det vi
har gjort så den næste kan læse alle detaljerne og komme direkte ind i hvordan det
fungerer, ideen er at hvis personen der tidligere stod for det ikke er til rådighed så
kan man stadig finde ud af hvordan man laver eventet”

From ’10: ”Formandens beretning melder ikke noget om ekskludering af medlem er
det noget bestyrelsen vil komme ind på?”
Andrew: ”Bestyrelsen valgte at stemme Stine ud, det var ikke ment som en
ekskludering af det hele, men vi ville gerne have en professionel tilgang.”
From ’10: ”Har bestyrelsen nogle forslag ud over vedtægtsændringer så man kan
undgå dette en anden gang”
Brodersen ’11 svarer: ”vi har internt i bestyrelsen træffet et valgt pga. ting vi ikke gider at
nævne her, men hvis vi kommer i samme situation kan vi med de nye vedtægter at det
kan blive holdt internt, så det ikke bliver en officiel udmeldelse af foreningen, vi ville kun
udmelde af bestyrelsen og ikke af hele DØK foreningen. I bakspejlet har vi med
kommunikation med ældre medlemmer indset at det var en fejl, og det tror jeg hele
bestyrelsen er enig i, dertil vil fremtidige lignende situationer blive afholdt internt, internt
bliver man enige om enten at gå af eller blive sidende og gøre en ekstra indsats.”
From ’10 ”Har jeg forstået korrekt at bestyrelsen kollektivt har misfortolket en paragraf i
vores vedtægter”
Brodersen’ 11 ”Det er en fejl og det har vi, alle kan lave fejl og det kan jeg ikke
understrege mere.”

4. DØK-Alumnis formands beretning v. Formand for alumni Kasper Adelhøj ’05
- Mange nye mennesker

-

-

-

-

-

-

-

Alumni er en foreningen man automatisk er med i når man er færdig med dette
studie.
I 2015 har vi haft rigtig mange opgaver, vi har fået hele DØK Foreningens betaling
op og køre. Nu er vi i compliance med lovgivning.
Udarbejdet en lønstatistik, oversigt over hvor folk er beskæftiget og hvad man får i
løn (Der skåles)
Formidler job opslag, inden for digital global markedsføring, ERP udvikling og salg,
IT-Strategi, Deloitte.
Afholdt sociale arrangementer, vin smagning – ikke så stor tilslutning blev derfor øl
i stedet for. Folk blev fulde!
Overraskelse i vil få overrakt senere.
Arbejde med CBS Alumni, storebror kan man sige. Der har været nogle networking
events og låne lokaler gratis. Det gælder også DØK Foreningen, derudover
mulighed for faglige arrangementer.
Hjulpet med galla.
Diskutere hvordan DØK Foreningen bliver som den er og forbliver, døk ånden,
som vi kalder den i daglig tale, så vi sikrer at de knap 30 års traditioner bliver
fastholdt.
Det er vigtigt at nævne at vi har været lidt bekymret, derfor vil jeg sige at DØK
Foreningens formål er nedskrevet i vedtægter.
Vi vil derfor opfordre til at når man nu brænder for DØK Foreningen, læser
vedtægterne så man bevarer traditioner. Hvis man skulle være i tvivl er foreningen
for alle DØKere. Dertil løser vi uoverensstemmelser igennem dialog.
Anbefalinger til næste år, jeg stiller ikke op, tænkt en del over vores
kommunikation – det vil vi arbejde på. Jeg håber i alle vil opdatere jeres email
adresse på DØK portalen. Så vil vi kommunkere med alle mulige fede alumni og
nuværende studerende arrangementer.
Foruden ølsmagning har vi brygget vores egen øl, DØK Bajs, i kan drikke jer fulde i
det lige om lidt, ca. 100 liter ovenpå (Der skåles!!). Der er har brygget en hvedeøl
og Oktober fest lager.
Spørgsmål fra Brodersen ’10 hvorfor har kasseren aka undertegnede ikke fået af
vide om at i har fået styr på nets?
Formanden for alumni svarer at Ingemann meget gerne skulle have fået det
videreformidlet.
Sofie ’11: Vi startede på det sidste år hvor jeg var kasser, DØK Foreningen har
ikke noget med nets at gøre, det er alumnis betalingerne som går igennem nets.
Simon ’09: JF. Tidligere beretning så det med interne kommunikation ift. at
strømligne processen, tror jeg der er mange ting der kan strømlignes igennem
alumni og døk foreningen, bl.a. noget som dette. Så der ikke skal bruges tid på
generalforsamlingen.

5. Kasseren (Brodersen ’10) forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
og descharge
- Der skåles!
- Som i har hørt har det været et fantastisk år. Først gennemgår jeg budgettet.
- Omsætning: Indtægter fra alumni i form af tidligere medlemmer der betaler. Dertil
har alumni indtægter fra jobannoncer og arrangementer som ølsmagning.
- Indtægter fra DØK Foreningen, i år prosa tilskud på 0, men budgetteret på 5000
næste år fordi Prosa har ændret hvordan vores foreningen får penge.
- Alumni har bidraget til DØK foreningen med e-conomics.
- Sponsorater fra ITCC – SKÅL på Det!
- Indtægter fra manuduktioner, sidste år havde vi flere, det skal dog ses i lyset af at
vi i år havde nogle kommunikationsproblemer.
- Broderesen: ”Jeg burde have en finger på nr. 2” Fra rummet: ”Det sagde hun også
i går” Der grines og alle skåler.
- Hytteturen er et lige tal, derfor er vores indtægter bare tilbagebetaling af lejen.
- ITCC indtægter er det sidste punkt, med kæmpe indtægter!
- Skål forhelvede på overført overskud fra ITCC!
- Gallafest og regnskabet er lidt ujænvt ift. Hvornår der er udgifter og hvornår der er
indtægter.
Brodersen ”Og som Marie siger så skal jeg ændre min finger”
Marie ”Den skal helt tilbage”
- Alumni har omkostninger for bestyrelsesmøder og bidrag til e-conomics.
- Dertil har alumni sponsoreret med 2936 kr.!
- Udgifter DØK Foreningen gennemgås.
- I forbindelse med at alumni har ændret nets har vi fået påført noget inkasso
Der råbes skål for kommunikation og der skåles.
- PBS udgifter, diverse, betaling til e-conomics.
- Dimitent tilskud, som er det der betales til bachelorer hvert år.
- Der skåles på e-cotronic.
- Øvrige omkostninger for DØK-Foreningen gennemgås:
DØK Gløgg omkostninger, DØK Gløgg, Bossk, sommerfesten og døk bowling.
- Dertil er der manuduktion omkostninger, grunden til det er et lige beløb er fordi
manuduktørerne får et bestemt beløb som ikke er direkte afhængigt af antallet af
tidmeldte.
- Bilagshåndtering for ITCC har ikke været optimal, derfor er diverse meget høj. Det
er der taget hånd om til næste år.
J. Geitner: ”Spørgsmål omkring regnskabet”
Simon ’09: ”Hvorfor er alumni indtægter af sponsorer fremgår der 46.000 kr, jeg
mindes at have trukket langt flere sponsorater end det der står. Hvor der blev
hentet 80.000.”
Sofie H. ’11: ”Ikke for noget, regnskabsåret går jo fra 1/10 så mange af de penge

-

kan godt være i sidste regnskabsåret, så derfor kan mange af de penge galla fik
kan højt sandsynligvis være splittet imellem to regnskabsår.”
Lars ’15: ”Der er en regnefejl på 1000 kr i resultatopgørelsen.
Brodersen ’10 ”Lars du skylder mig 1000”
Der anerkendes at der er en regnefejl og der skrives en note fysisk vedr. Dette.
Balancen gennemgås af hr. Kristoffer Brodersen. Gudskelov er aktiver og passiver
lig med hinanden.

Bo’ 02: På vegne af revisorerne: jeg synes at det arbejde som den tidligere kasserer
som så er alumni kasserer nu og den nuværende kasserer har lagt i både sidste og
nuværende regnskabsår har været mere end imponerende (Der klappes ekstremt og
skåles)
Det forslag som der nok kommer senere med en kassersupleant støtter revisorerne
meget stærkt op omkring.”

J. Geitner spørger i rummet og regnskabet er godkendt og alle er enige.
6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:
-

Kontingent for studerende.
I.

-

Kontingent for tidligere studerende
I.
II.

-

Bestyrelsens forslag til kontingent er: Brodersen laver en joke vedr. At
folk der er bagud skal betale mere. Brodersen indrømmer at det er en
joke og fortæller at prisen skal være 0 danske kroner!

150 kr pr. Tidligere studerende som tidligere.
Jesper ’03 ”Flere skal betale kontingentet”

Budget
I.
II.

Der gennemgås indtægter for alumni, DØK-Foreningen og galla.
Der nævnes at der er store ambitioner for ITCC.
Udgifter gennemgås for alumni, DØK-Foreningen og galla.

Gøttrup ’13 spørger vedr. Udgifter for ITCC, kasser Brodersen svarer og
forklarer hvordan dette fungerer. Svaret omhandler at der vil blive gået ud til
mange flere end blot Danmark næste år, derfor er der mange flere udgifter.
Steffan ’12 forklarer at det primært er pga. At folk der kommer fra andre
lande i norden skal have dækket deres omkostninger ifbm. Rejser og

logering i Danmark.
Jesper Sonne ’95: Vi sad lige og diskuterer os erfarne folk hernede det
skide interessant et der ITCC, hvordan kan det være at vi bruger så meget
energi på ITCC under DØK Foreningen, så foreningens vedtægter har fokus
på de studerende.
Brodersen svarer: Vi synes at der er ås mange IT uddannelser
underminerer hinanden fordi folk ser os som nørder, Pointen er at det er
startet af DØK-Foreningen . Det står også på ITCC’s hjemmeside at de er
startet af DØK-Foreningen, det som er nu er at de er et underudvalg af DØK
foreningen ligesom DØK-fest osv. Derfor hører ITCC ind under det som vi
er.
Brodersen: Lad mig sige en til: Det er ikke pengene der er problemet i år,
men hvor de skal placeres.
Budgettet godkendes af forsamling.
7. Behandling af indkomne forslag.
a.

Ændring af vedtægter jf. bilag 1, 2 & 3
-

-

-

Der er en række ændringsforslag.
Brodersen forklarer at bilag 1 er vedtægterne som de siger ud i dag
og som kan findes på forening.doek.dk.
Brodersen gennemgår det der er ændret ift. Bilag 2.
Han foreslår at folk tager bilag 1 og sammenligner med bilag 2.
Geitner forklarer at bestyrelsen vil ændre §1 vedr. At foreningen har
hjemsted i Københavns kommune, men fremadrettet Frederiksberg
kommune. Der er ingen modsigelser.
Vedr. §2 er der ingen modsigelser.
Vedr. §3 er der ingen modsigelser.
Jakob ’10 dimitent fra HA(IT), nu er selv på Cand.merc(IT.) Forstår
ikke hvorfor der i §3 ikke står Cand.merc(.IT).
Geitner forklarer at det er fordi man kan komme til cand.merc it på
mange forskellige måder. Altså uden at have gået på HA(IT.) Fx kan
en BA(IM) starte på Cand.merc(.IT)
From ’10: Den har været igennem mange gange, men spørgsmålet
er om vi skal tage den i dag eller bare gå videre, der fortsættes.
Brodersen: Vi tager den som den er lige nu og holder i år, men til
næste år hvor EBUSS ændres til Cand.IT så kan vi tage den op.
Kasper Adelhøj: HA(DAT), HA(IT) var engang, erhvervslivet vidste
hvem vi var, nørderne, det vi rent faktisk diskuterer lige nu er hvad
kræver det at være døkker. Jeg bifalder derfor brodersens forslag om
tage det op til næste års generalforsamling.

-

-

§4 gennemgås:
Vedrører hvordan DØK Foreningens bestyrelser konstitueres.
I bilag 1, de originale,
Bilag 2, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bilag 3, yderligere forslag, en sammenfatning af hvordan paragraf 4
kunne sammensættes.
Derfor kommer der en afstemning om forslagene.
Peter 09 spørger hvad IT-ansvarligs rolle skal være:
Brodersen ’11 svarer: Jølving som vi alle ved har du gjort meget ifbm.
IT for foreningen. Dog har du efterladt et kæmpe hul efter du er
stoppet. Derfor synes vi at vi skal have styr på det, have styr på
hjemmesiden, arrangementer og sørge for alt er opdateret, altså den
generelle vedligholdelse af vores IT-systemer.
Marie ’13: Forklarer at der skal sidde en der har en interesse for at
opdatere hjemmesiden og at det ikke er altid er denne person findes i
bestyrelsen, ved at indføre en IT-ansvarlig ved vi at denne person
altid er til stede. Rammerne er derfor rimelig frie men vi mangler en
der har interessen til netop at holde styr på vores IT. Netop derfor vil
vi gerne have en IT-ansvarlig som synes det er fedt at sidde med
disse opgaver.
From ’10: (Nykredit) Mit spørgsmål er om der er behov for et explicit
medlem for dette område eller om det ikke er bestyrelsens ansvar at
dette bliver holdt opdateret i noget der ligner word.
Andrew ’12 svarer: vi i bestyrelsen er ikke valgt ind fordi vi er gode til
IT, ligesom kasseren skal være god til regnskab har vi brug for en der
skal være god til IT.
Mads ’13: I har et fint arbejde med IT-ansvarlig, hvis man stillede op
som IT-ansvarlig ville det så være muligt at rykke det væk fra ITkartellet.
Steffan svarer: Der er fri mulighed, vi forsøger bare at skabe en
platform der skaber forbindelse mellem de studerende og alumni, så
hvis det er det du har lyst til er det helt frit.
Stine ’10: Hvis det ikke er fordi man vil lave hele systemet om, så
umiddelbart det med at oprette events, det kan godt laves af en der
som mig ikke har styr på alt det der programmeringshalløj, med
mindre man leder efter en at erstatte hele vores system.
Steffan svarer: Som det blev sagt tidligere handler det om at skabe et
systemet som er gode for både nuværende studerende såvel som
fremtidige studerende. Derfor søger vi en som kunne have en
interesse i at lave noget som er lækkert, indbydende og lækkert at
bruge.

-

-

-

From ’10: Jeg anerkender det, men at gå fra 7 til 8 vil jeg gerne have
udbyttet, men i tilfælde at stemmelighed vil jeg gerne have af vide
hvorfor:
Brodersen forklarer at vigtigheden af en IT-ansvarlig stadig er der.
Geitner forklarer at hvis der skulle være lige antal stemmer så kan
formandens stemme tælle som den afgørende.
Dan ’96: Der er så mange andre bestyrelser hvor det ikke er
nødvendigt at udlicitere enkelte opgaver. Derfor kunne man
argumentere at det ikke er nødvendigt med en IT-ansvarlig.
Marie ’13: Jeg tror faktisk at behovet er endnu større i år end det vil
være i de næste år, i år er der mange ting der sal ændres, ved at vi
hvert år gerne vil have opdateret. Vi er jo IT-studerende og vi ved at
der ikke er noget mere demotivere noget mere end en hjemmeside
der ikke har været opdateret i 3 år. Derfor mener vi der er et behov
for en der opdaterer der hvert år.
Lee-Ann ’14: Hvis man ser det fra et økonomisk synspunkt så er det
omkostningsfrit.
Steffan ’12: For at opsummere så mener bestyrelsen at vi mangler en
IT-ansvarlig da meget af vores kommunikation foregår over IT
systemer.
’92: Jeg køber ikke argumentet for at have en IT-ansvarlig, jeg mener
at bestyrelsen er frit stillet til at have en IT-ansvarlig, men jeg mener
ikke der er behov for en paragraf til at faststæfte dette. Det lyder
mere som om i vil have en kommunikationsansvarlig og ikke en ITansvarlig.
Brodersen forklarer at hvis personen vælges til generalforsamling så
får man en person der brænder for det, og derfor mener vi at det er
bedst at gøre det til generalforsamlingen. Hvis det ”bare” er en
person som får opgaven når bestyrelsen konstitueres så bliver det en
situation lig med ”nå men så får du den bare”. Det er det vi gerne vil
undgå.
Lee-Ann stæder fast at hun sagde omkostningsfrit og ikke
omkostningsreducerende som Geitner siger.
Gøttrup ’13: Kunne man lave det til en af de eksiterende poster i
stedet for at lave en ny,
J. Geitner: det var også det Borup var inde over, ikke at lave det i
vedtægterne, men blot tage det bagefter. Og at det altså ikke er
noget generalforsamlingen skal tage sig af.
Brodersen forklarer hvordan der jf. Bilag 2 vil blive ændret så der er
en kassersupleant og en bestyrelsessuppleant.
Brodersen forklarer at grunden bag dette er at Sofie som var kasser
sidste år og ham selv i år, så er der ekstremt meget viden der går
tabt, derfor er der brug for en som kan give vidnen videre. Derfor hvis

-

-

man implementerer en kassersuppleant så kan man overgive det
meget nemmere, derfor mener vi i bestyrelsen at det er nødvendigt at
bestyrelsen kan overleve hvis kasseren går på udveksling eller
lignende.
Borup ’92: Ved at gøre det explicit at der er en kassersuppleant, så
betyder det ikke at personen tager et ansvar, jeg ser derfor ikke
nogen grund til at vedtægterne ændres.
Adelhøj spørger om der ikke kan gives en 3 punktsvending omkring
hvad det rent faktisk handler om, Simon ’09 forklarer at det blot er
formaliteter.
Brodersen forklarer at det er IT-ansvarlig, kassersuppleant og at
formanden og sekræteren og formanden vælges på
generalforsamlingen.
Brodersen mener det er et dårlig forslag, da der er sindsygt meget
viden som kan gå tabt når kasseren skiftes i bestyrelsen.
Der gennemgås nu bilag 3:
- Geitner: Grunden til dette vedtages er at formanden vælges
på generalforsamlingen, men at dette ikke er skrevet ind i
generalforsamlingen endnu.
Hvad end roller man vedtager internt, såsom kasseruppleant
og IT-ansvarlig er noget man kan aftale og er ikke noget
generalforsamling skal tage ansvar for explicit, det er derfor
jeg stiller dette forslag.
Claus ’97: Spørger vedr. §4 om det kun er bestyrelsen der kan
give mandag (Det er en stavefejl, der skulle stå mandat)
Bo ’02: Forklarer at det der skal stemmes om nu er at forslag 1
er vi skal tage de enkelte forslag eller om vi skal tage hele
pakken. Altså forslag 1 eller 2.
Der stemmes nu om hvilket forslag. Bestyrelsens forslag,
Geitners forslag eller imod. Først stemmes der om forslag 1
(Bilag 2)
Jesper ’03 måske mangler vi en motivation for at formanden
skal vælges til generalforsamlingen, hvad er motivationen for
dette. Geitner mener at det er vedtaget 3 gange men ikke
blevet ændret endnu.
Brodersen svarer: Ved at have explicit IT-anvarlig og
kassersupleant så vælger vi folk der vil det og ikke folk der
ikke møder op.
Geitner spørger højt om der ønskes privat eller offentlig
afstemning.

Der er fuld enighed om offentlig afstemning.
Forslag 1 (Bestyrelsensforslag, bilag 2): 21 stemmer for.
Forslag 2 (Bilag 3): 17 stemmer for.
Imod: 3 stemmer imod.
Bestyrelsens forslag. vedr. Ændring af paragraf 4 er dermed
stemt for med et flertal på 21 stemmer.
Bestyrelsesforslag om ændring til vedtægt 8 er også vedtaget
da der er ingen modsigelser.

9. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer
Diskussion vedrørende hvilke vedtægter der er gældende, der blives enige om at det er
de gamle og der evt. snart skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der
kan stemmes ud fra de nye vedtægter.
Der vælges en formand jf. De nye vedtægter.
Opstillede kandidater er:
Marie ’13:
Dernæst vælges der en kasser:
Opstillede kandidater er:
Dernæst 4 bestyrelsesmedlemmer:
Opstillede kandiater er:
-

Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.

Opstillede kandidater er:
Kristoffer Broderesen ’12
I.
-

Kristoffer Brodersen ’11.

Seks (6) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.

Der gennemgås motivationstaler for de enkelte kandidater.
I. Opstillede:
1. Marie de Neergaard ’13 – 30 stemmer for.
2. Martin Lusty Bøgelund Sørensen ’14 – 27 stemmer for

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.

Oscar Brügger ’14 – 39 stemmer for.
Anne-Sofie McNair ’13 – 14 stemmer for.
Helena Louise ’14. – 40 stemmer for.
Stine Mørup ’10 – 38 stemmer for.
Kevin Helair ’15 – 41 stemmer for.
Jakob Ramussen ’11 18 stemmer for.
Nikolaj Skovmand ’13 – 45 stemmer.
Dette betyder at følgende medlemmer sidder i bestyrelsen:
Nikolaj Skovmand ’13 – 45 Stemmer
Kevin Helair ’15 – 41 Stemmer
Helena Louise ’14 – 40 Stemmer
Oscar Brügger’ 14 – 39 stemmer
Stine Mørup’ 10 – 38 stemmer
Marie De Neergaard’ 13 – 30 stemmer

En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK Alumniudvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.
1. Formand – Kasper Adelhøj
Opstillede kandidater:
Simon ’09
Lars ’10
Bo ’02
Stine Mørup ’10
Jesper Henriksen ’03
From ’10
Sofie ’11
Peter ’09
Helena ’14
Kristoffer Brodersen ’12
Alle er meldt i DØK Alumni.

10. Valg af to (2) bestyrelsessuppleanter
Opstillede kandidater er:

-

Emil Schnoor ’14 – 36 stemmer.
Anne-Sofie McNair ’13 – 10 stemmer.
Jakob Ramussen ’11 – 3 stemmer
Mathias Højgaard, ’14 – 40 stemmer.
a) Emil Schnoor og Mathias Højgaard er godkendt til
bestyrelsessuppleanter

10. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant
Opstillede kandidater:
Bo ’02
Jakob ’08
- Bo og Jakob som revisorer samt Sofie ’10 som suppleant
12. Eventuelt
-

Intet yderligere til eventuelt.

