
Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen 
Lørdag d. 10. september kl. 13:00 hos Marie, Hulgårdsvej 146, 1.th 2400 København NV 

 

Tilstedeværende: Oscar, Mathias, Helena, Nicolai, Kristoffer, Kevin & Marie 

 

1. Valg af ordstyrer 

- Nicolai 

2. Valg af referent 

- Marie 

3. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 

- Godkendt 

5. Status på økonomi – Brodersen 

- Vi har ingen penge på kontoen, men så alligevel jo. ITCC giver os 54.000 kr. så vi 
skal nok få nogle penge på kontoen.  

- Brodersen tager en snak med Stefan omkring ITCC og pengene.  

- Galla er godt i gang 

-  Brodersen har skrevet en del ned, så det burde være nemmere at overtage rollen 
som kasser.  

6. Status fra intro – Helena/Oscar 

- Oscar har en fuldmagt med til Nicolai og Kristoffer, så han også kan få adgang.  

- De mangler bare at få trukket pengene fra alle arrangementerne.  

- De regner med et udmærket resultat.  

7. Status fra Alumni – Stine 

- Der er blevet lavet et årshjul og de vil lave et nyhedsbrev. 

- Gin smagning kommer de 30. september. 

- De har gennemgået DASS 



- De har snakket om galla og det har møde i morgen.  

8. Status fra IT – Helena/Oscar 

- Der er intet sket. 

- Vi overvejer at spørger Sulle eller Mads om de vil være IT ansvarlig 

- Helena har en manual til hjemmesiden som hun vil lægge op.  

9. DØK bowling – Helena/Oscar 

- Oscar har undersøgt tingene. 

- Alumni er klar på at dække et evt. underskud.  

- Det bliver et aftenarrangement 

- Der skal kigges på aftaler på borde osv. i byen. 

10. Galla/generalforsamlingen 

- Vi skal huske at have printet dagsorden, regnskab osv. 

- Vi skal selv sætte op til generalforsamlingen 

- Vi skal købe ind til filur 

- Datoen bliver d. 12 november 

- Det bliver holdt på Ballroom 

- Vi skal købe vodka i god tid, så vi ikke kommer til at mangle  

- Vi gætter på ca. 60 personer. 

- Vi skal nok regne med omkring 4-5 pers. pr. Flaske. 

11. Stefan melding i DØK Job (Marie) 

- Alt skal gå gennem foreningen hvis vi skal lave en aftale.  

12. Stefan adgang til Dropbox (Marie) 

- Rettighederne for dropboxen skal rykkes til formanden, eller så skal der oprettes 
en ny dropbox. 

13. MULKT status til næste bestyrelsesmøde 

- Mathias & Kevin for at komme for sent 

14. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

- Fredag d. 21 oktober, på ditlab 



15. Eventuelt 

-  
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