
Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Mandag d. 22. februar 2016 Kl. 18.30 hos Kristoffer Brodersen, Strandboulevarden 123, 2.tv., 
2100 København Ø 

Fuldtaligt – alle medlemmer var til stede under mødet inkl. suppleanter. 

 

1. Valg af ordstyrer 

 Stine 

2. Valg af referent 

 Brodersen 

3. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

 Godkendt 

5. Status på økonomi 

 Der er et lille overskud 
 Brodersen og Oscar diskutere videre omkring sponsorat fra 2ndC og hvordan 
 dette kan fordeles til fordel for begge. 
 

6. Besked fra Christian Gøtstad Sørensen på Facebook (Marie) 

 Gøstad har kontaktet foreningen vedrørende at hans nummer stadig fremgår på 
 virk.dk  
 Brodersen har ændret mobilnummeret og alt er fjong 

7.  

8. IT 

- Status – Helena & Kevin 

i. Er der taget kontakt til From og Peter? 

ii. Kevin har sat sig på stand-by og Helena har taget teten 

iii. Helena har kontaktet Peter og er i dialog omkring overdragelse 

- Mobilepay – Brodersen 

- Brodersen har endnu ikke undsøgt dette videre grundet manglende tid 

 

9. DØK SuperBowl (7. Februar) 

 Det gik lidt under forventning 
 Måske grundet at folk kom hjem fra skiferie den dag.  

 

10. DØK Gløgg (10. Marts) 

- Status – Nicolai & Brodersen 

i. Er der styr på alt? 

 Brodersen og Skovmand søger æbleskive pander 



 Skovmand undersøger varmeplade hos Intro 
 

11.  DØK Hyttetur (18-20. Marts) 

- Status – Stine, Oscar, Kevin & Nicolai 

 2 alternative transport muligheder 
 Tog og bil. Transport af deltagere til og fra hytten til stationen 
 Eller bus til 5.500,- kr. 
 Mad bliver meget budget for at holde prisen lav 
 Foreningen diskutere de forskellige muligheder 
 Foreningen har besluttet sig for at tage bussen  
 Foreningen beslutter sig for 350,- kr. pr. person 
 Der bliver diskuteret muligheder hvormed at Alumni kan sponsorere de Alumer 
 der tiltager i hytteturen . 
 Det store spørgsmål er således; 
 Hvad gør vi med drikkelse? 
 Stine og Skovmand spår at hver deltager drikker i gennemsnit en kasse bajer 
 Hvilket også er den gældende antagelse der vedtages 
 Skovmand kontakter derfor Carlsberg omkring øl, hvilke så vil blive leveret på 
 adressen 
 Oscar tager den endelig kontakt til Nikolaj angående bussen 
 Nu er spørgsmålet så, hvor skal vi rejse? 
 1400 vi mødes -> kører så snart at bussen er klart helst mellem 1430 og 1500 
 INDKØB, diskuteres nu 
 Stine fikser indkøbslister, madplan  
 Tidspunktet omkring hvornår indkøbene skal ske tager foreningen over FB 
 messenger når det nærmer sig. 
 TURNERINGSPLAN til Bøwling samt rengøringliste -> Marie 
 Helena tager sig af kommunikation over FB 
 Kevin prøver at undersøge nogen sove spil/lege  

 

12. Manuduktioner  

- VØS 2  

 Martin Lusty er klar på at afholde det  
 Emil undersøger nærmere med tidspunkt 
 Mathias kontakter PROSA angående støtte 
 

13. Excel(2) kursus 

- Status -> den ligger død for nu 

 

14. DØK LAN 

- Status – Mathias 

 Mathias har tænkt over det 
 Men foreningen beslutter at det er et arrangement for efteråret, da foreningen 
 har rigeligt at se til henover foråret og sommeren 

 

15. Virksomhedsoplæg fra EY (Theis) 

 Status. 
 Brodersen kontakter Theis angående et kompromis 
  



16. MULKT status til næstemøde 

 Helena har fået MULKT 
 Mathias skylder stadig en kasse bajere 
 

17.  Dato og sted for næste baestyrelsesmøde 

 Hos Marie de Neergaard  
 Adresse: Hulgårsvej 146 1 th. 
 Den 30 marts 2016  
 

18.  Eventuelt 

 Har nogle af foreningens medlemmer 
 (Skovmand og Kevin) er på en måske 
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