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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2017 

Referat af ordinær generalforsamling 
Torsdag den 12. Oktober 2017, kl. 19.00 
Lokale Ks71, Kilevej, Frederiksberg 

 

Deltagere: 32 (31 stemmeberettigede) 

 

Dagsorden 

1. Formalia   
1.1. Valg af dirigent  
1.2. Valg af referent� 
1.3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed  
1.4. Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden  

2. Orientering 
2.1. Formandens beretning 
2.2. Orientering om regnskabet 

3. Årsregnskabet 
3.1. Fremlæggelse af årsregnskabet 
3.2. Godkendelse af årsregnskabet 

4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 

5.1. Afstemning om pris 
6. PAUSE 
7. Valg af kandidater til opstillingsliste til studienævnet 

7.1. Opstilling af liste 
7.2. Afstemning  

8. Valg af ny bestyrelse, herunder valg af 
8.1. Opstilling af liste 
8.2. Afstemning 
8.3. Indvalgte til bestyrelsen, herunder 1. Og 2. Suppleant 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt  
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2017 

Ad 1 – Formalia  

Lukas Eeken bød velkommen og foreslog Christina Haaning som dirigent. Christina 
Haaning blev valgt som dirigent. 

 

Bestyrelsen foreslog Sofie Kampf Larsen som referent under mødet. Sofie Kampf 
Larsen blev valgt.  

 

Christina Haaning konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og dermed beslutningsdygtigt. 

 

Christina Haaning fremlagde dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt.  

 

Ad 2 – Orientering 

Formandens beretning v/ Lukas Eeken 

Generelt godt år fra FEJ. 

- A-team: 3 arrangementer 
- Festudvalget: 4 fester 
- Erhvervsudvalget: 4 arrangementer 
- Fejebakken er lukket ned 

Bestyrelsen har haft fokus på: 

- at øge medlemsskabet i FEJ: 334 medlemmer ved d.d. 
- Nye møbler i FEJ-lokalet 
- Samarbejde med PVC om brush up- kurus i Skatteret (udsolgt) 
- At bringe de forskellige udvalg tættere gennem FEJ-dag. 
- Mål i fremtiden: at formændene i udvalgene sætter sig sammen til møder. 
- Ønske om bedre kontakt mellem studienævnet og FEJ 
- Pilot-projekt på cand. merc. jur. blev trukket tilbage – fokus på det ikke kan 

ske igen 
- Meget positivt, at vi har fået 20 nye aktive medlemmer i år 
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2017 

- FEJ opstarter retshjælp i samarbejde med juridisk institut og 
Frederiksberg byret for iværksættere og mindre erhvervsdrivende – forventet 
start i 2018. 

- Opfordring til at starte nye udvalg m.m. hvis der er stemning for det. 
- Lukas Eeken har valgt at trække sig efter en rigtig god periode som formand 

med en god bestyrelse i ryggen.  
 

Orientering om regnskabet v/ Mia Hansen 

Generelt højere indtægter end udgifter: 

- Indtægter: 104.602 kr. 
- Udgifter: 69.113, 21 kr. 
- Årets resultat: 35.065,34 kr. 
- Passiver: 295.283,41 kr. 

 
- Flere penge til intro – bl.a. fordi cand. merc. jur.-introen fik flere penge.  
- Større støtte til udvalgene generelt. 
- Lavere mødeudgifter fordi møder nu kun er en kategori for bestyrelsesmøder. 
- Forventninger til næste år er, at indtægter forbliver de samme. 

 

Ad 3 – Årsregnskabet 

Mia Hansen fremlagde årsregnskabet.  

 

Ingen spørgsmål 

 

Årsregnskabet blev herefter godkendt. 

Ad 4 – Behandling af indkomne forslag 

Der blev ikke stillet forslag. 
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2017 

Ad 4 – Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog følgende priser kontingent i Foreningen af ErhvervsJurister det 
næstkommende år: 

- Hele uddannelsen: 250 kr. 
- Kandidatmedlemsskab (udløber 2019): 100 kr. 
- Enkelt år: 100 kr. 
- Støttemedlemskab pr. år: 100 kr. 

Bestyrelsens drøfter herefter tanken om en evt. ændring af disse priser grundet FEJs 
passiver – evt. gøre det helt gratis: 

Benjamin W: at gøre det gratis nu resulterer i en mindre indkomst i fremtiden. 

Martin Birkner: FEJ er et aktivt valg og derfor giver det mening at betale for 
medlemskab.  

Christina Haaning: ikke uenig i forestående, men det at få mange medlemskaber i FEJ 
er en fordel da vores ”stemme” bliver større som studenterforening når vi har flere 
studerende i ryggen. 

Sebastian Sønke til Christina Haaning: dog giver det en større administrativ byrde. 

Mia Hansen: støttemedlemsskabet skal også genovervejes, da mange tidligere 
studerende dermed frit kan være med selvom de principielt ikke kan bidrage med 
noget. 

Lukas Eeken: mellem 70-80 medlemsskaber kommer i gennemsnit fra 1. års hvert år. 

Henriette Storr: størstedelen af FEJ-medlemmerne findes under introforløbet på 1. år. 

Mark Olskær: God tanke fra Christina Haaning, men det kan være et problem, at folk 
ikke selv motiveret melder sig ind i FEJ – gør det billigere. 

 

 1 endeligt forslag til prisændringer samt 2 tilføjelser til dette blev indstillet: 

1. Benjamin foreslår at priserne skal være:  

- Hele uddannelsen (5 år): 150 kr. 
- Kandidatmedlemsskab (udløber 2019): 100 kr. 
- Enkelt år: 100 kr. 
- Støttemedlemskab pr. år: 100 kr. 
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2017 

 

2. Tilføjelse af Benjamins tilbud: Louise Gotfredsen foreslår til et specielt tilbud til 1. 
års under introforløbet: 

- Hele uddannelsen (5 år): 100 kr.  

Efter introforløbet vil priserne stige til Benjamins prisforslag. 

 

3. Tilføjelse til Benjamins tilbud: Malene Frederiksen foreslår ligeledes et introtilbud til 
kandidaten på 50 kr. 

 

Prisen for kontingent blev herefter godkendt af følgende afstemning: 

Tilbud 1, herunder tilføjelse 1 og 2, er hermed vedtaget på baggrund af følgende 
stemmer:  

- For: 27 stemmer 
- Imod: 3 stemmer 
- Blankt: 1 stemme 

 

Bestyrelsen definerer herefter perioden for introforløbet. 

Definition af introtilbud: introtilbuddet er til alle selvom de ikke er fysisk med under 
intro eller er blevet overflyttet fra andre universiteter. 

 

Ad 6 – Valg af kandidater til opstillingsliste til studienævnet 

Martin Birkner, 2. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 

Caroline Norre, 2. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant 

Emilie Mærsk, 2. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 

Louise Gotfredsen, 3. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant 

Christina Haaning, 4. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 

Malene Frederiksen, 5. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 
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København, oktober 2017 

 

Der skal findes 4 repræsentanter og 2 suppleanter. 

 

Efter afstemning på generalforsamlingen, blev følgende personer valgt, til at stille op 
som studienævnsrepræsentanter for Foreningen af ErhvervsJurister: 

Christina Haaning, 4. år – med 28 antal stemmer 

Malene Frederiksen, 5. år – med 19 antal stemmer 

Martin Birkner, 2. år – med 15 antal stemmer 

Emilie Mærsk, 2. år – med 13 antal stemmer 

 

Der foreligger stemmelighed mellem Louise Gotfredsen, 3. år. og Caroline Norre, 1. 
år. ved 7 stemmer hver. Der stemmes herefter om disse: 

 

1. Suppleant: Caroline Norre, 2. år – med 18 antal stemmer 

2. Suppleant: Louise Gotfredsen, 3. år – med 13 antal stemme 

 

Ad 7 – Valg af ny bestyrelse 

Nikolaj Skov, 1. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem 

Hannibaal Awssi, 1. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem 

Martin Birkner, 2. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem 

Benjamin Willaume, 2. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem 

Sebastian Sønke, 2. år – modtog genvalg som bestyrelsesmedlem 

Louise Gotfredsen, 3. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem 

Mia Hansen, 4. år – modtog genvalg som bestyrelsesmedlem 

Anders Rasmussen, 5. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem 
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Efter afstemning på generalforsamlingen, blev følgende personer valgt, til bestyrelsen 
i Foreningen af ErhvervsJurister: 

Benjamin Willaume, 2. år – med 28 antal stemmer 

Mia Hansen, 4. år – med 27 antal stemmer 

Nikolaj Skov, 1. år – med 20 antal stemmer 

Sebastian Sønke, 2. år – med 20 antal stemmer 

Louise Gotfredsen, 3. år – med 20 antal stemmer 

Anders Rasmussen, 5. år – med 23 antal stemmer 

 

Der foreligger stemmelighed mellem Martin Birkner, 2. år og Hannibaal Awssi, 1. år 
ved 7 stemmer hver. Der stemmes herefter om disse: 

 

Martin Birkner, 2. år – med 17 antal stemmer 

Hannibaal Awssi, 1. år – med 12 antal stemmer 

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 

 

1. Suppleant: Martin Birkner, 2. år – med 17 antal stemmer 

2. Suppleant: Hannibaal, 1. år – med 12 antal stemme 

 

Ad 8 - Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Lars Louv Jansen, 5. år - blev valgt som revisor 

Lukas Eeken, 5. år - blev valgt som revisorsuppleant 
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Ad 9 – Eventuelt 

Henriette: På vegne af bestyrelsen - tak for et godt år og tillykke til de nye 
medlemmer i studienævnet og bestyrelsen. Tak til Lukas som formand.  

”KÆMPE KLAPSALVE” 

Haaning: Også tak til Lukas på vegne af studienævnet. 

Lukas Eeken: Åben forespørgsel til hjælp med at få bygget en hjemmeside op til 
retshjælp-projektet. 

 

Underskrevet af dirigent Christina Haaning den 16 oktober 2017. 

 

 

 

 

  


