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Referat for FEJ bestyrelsesmøde 

07. August 2017, Klokken 18.00 

Howitzvej 11, København 

 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende:  

Henriette Storr Andersen, Mia Hansen Iversen, Frederik Kaarup, Lukas Eeken, 

Sebastian Sønke, Sofie Lysberg Michaelsen og Laura Randrup Noe. 

1.2. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formanden: 

Thomas tager på udveksling, hvorfor hans ansvarsopgaver skal overdrages. Det er 

besluttet, at Sebastian tager medlemskortene – Thomas skal give oplæring i dette 

inden han rejser. Sofie overtager kontakten til PWC – der skal som udgangspunkt blot 

opkræves betaling. 

Laura stopper på studiet, hvorfor dette er hendes sidste bestyrelsesmøde, hun 

fortsætter som formand for erhvervsudvalget indtil der er kommet nye medlemmer ind 

i udvalget og der er valgt ny formand.  

Det er ikke sikkert om hvorvidt den nuværende bestyrelse fortsætter, dog vil Sebastian 

og Sofie som udgangspunkt forsætte.  

2.2. Orientering ved kasseren 

Fortroligt. 

 

2.3. Orientering ved udvalg 

2.3.1. Rejseholdet 

Rejseholdet har lavet video til den valgte destination. 

Rejsen ligger d. 3-15/2 2018.  

2.3.2. Festudvalget  

Afholder møde omkring nye medlemmer. 

2.3.3. Erhvervsudvalget  

Muligt erhvervsbesøg hos DR d. 19/9. 



Foreningen af ErhvervsJurister 
København, november 2016 

 

2 

Der er medlemmer af festudvalget, som har valgt at stoppe i år, 

hvorfor udvalget søger nye medlemmer, hvilket inkludere ny formand. 

2.3.4. A-Team 

I A-team er der også folk, som stopper, hvorfor der også vil blive fokus på 

indhentning af nye medlemmer. 

 

3. Samarbejdsaftaler 

3.1. EY 

Det er afgjort, at EY og FEJ ikke indgår samarbejde på nuværende tidspunkt. 

3.2. PWC 

Sofie overtager rollen som ansvarlig kontaktperson for PWC, hvorfor Frederik sender 

mailkorrespondance videre omkring kontaktoplysninger. 

3.3. DJØF 

Intet nyt. 

3.4. Kammeradvokaten 

Talentskole er blevet slået op. 

 

4. Status 

4.1. Møde med CBS students (Christina, Emilie og Yaisan) 

Mødet handlede om et pilotprojekt, som er startet af Students, som CBS har hjulpet 

med. Pilotprojektet drejer sig om undervisningsevalueringer på kandidaten og vil 

forløbe over en toårig periode. FEJ havde ikke fået besked om projektet pga. 

fejlkommunikation. Det er derfor blevet ”trukket ned over hovedet” på FEJ.  

Cand. Merc. Jur. er trukket ud af projektet og vil derfor ikke indgå i pilotprojektet.  

4.2. Møde med Per Holten 

Under planlæggelse.  

 

5. Ansøgning om støtte fra CBS 

Det er blevet muligt, at ansøge CBS om støtte. Hvis FEJ søger denne støtte bliver der 

foreslået at pengene går til, at det i fremtiden vil blive betalingsfrit at være medlem at FEJ.  

 

Handlingsplanen vil være, at gennemgå antallet af FEJ-medlemmer, som meldte sig ind i 

2016 og hvor mange penge FEJ har modtaget for de indmeldte medlemmer for dermed at 

estimere et beløb.  
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Frivillig retshjælp  

Intet nyt. 

 

6. Intro HA(jur.) & Cand.merc.(jur.) 

6.1. HA(jur.)  

Der er intro for HA(jur.) d. 24/8. 

6.1.1. Datoer for udvalgsansøgninger 

Ansøgningsfrist d. 15/9 kl. 16:00. 

• Udvalgene fastsætter dato for indmeldelsesfrist til udvalgene. 

6.1.2. Detaljeret program for dagen 

Udvalgene mødes foran SP202 kl. 13:30. 

Der vil blive afholdt et arrangement i Frederiksberg Have. FEJ vil være til stede 

med FEJ banner, musik og lidt at drikke. Introvejlederne vil hjælpe FEJ med at 

vise vej, samt følge alle nye første årsstuderende over til Frederiksberg Have. 

 

24/8 Bestyrelsen og FEJ-intro skal spise sammen på Ankara ved Kultorvet kl. 

19:00. 

 

6.1.3. Inviter til Facebook begivenheden 

Er klaret. 

6.2. Cand.merc.(jur.) 

6.2.1. Detaljeret program for dagen 

Cand.merc. jur. d. 29/8 – til præsentationen vil seks fra bestyrelsen deltage. 

7. Aktivfest 

7.1. Tid og dato: 29/9 – kl. 19:00 

7.2.  Ansvarlige:  

Henriette står for oprettelse af Facebook begivenhed af d. 1/9. 

 

Sofie vil stå for bestilling af lokale mm. På Ekkobar. 

Frederik står for bestilling af mad. 

Henriette vil administrere priser og tjekke disse, herunder evt. spørgsmål vedr. gebyr 

mm.  

8. Generalforsamling 

8.1. Tid og dato:  
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D. 12/10 2017 kl. 19:00.  

 

9. Næste møde 

9.1. Tid og dato:  

Tirsdag d. 5/9 kl. 18:00. 

 

10. Eventuelt 

Brochuren er kasseret.  

 


