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Vedtægter for Foreningen af ErhvervsJurister 

 

Navn	og	tilhørssted	

	

§1	

Foreningens	navn	er	"Foreningen	af	ErhvervsJurister".	

Foreningen	har	hjemsted	ved	Handelshøjskolen	i	København.	

Stk.	2.	Foreningens	engelske	titel	er	”The	association	of	commercial	lawyers”	og	benyttes	tillige	som	

binavn.		

	

Formål	

	

§	2	

Foreningens	formål	er	at	varetage	medlemmernes	interesser	herunder		

Internt:	

• At	medvirke	til	skabelsen	af	et	godt	studiemiljø	

• At	tilbyde	et	bredt	udvalg	af	aktiviteter	for	foreningens	medlemmer	

• At	fremme	kendskabet	til	samspillet	mellem	erhvervsøkonomi	og	erhversjura	

• At	formidle	information	af	interesse	for	studerende	på	uddannelsen	

• At	højne	medlemmernes	praktiske	viden	

• At	 være	 koordinationsforum	 for	 forskellige	 tiltag	 af	 interesse	 for	 de	 studerende	 på	

uddannelsen.	
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Eksternt:	

• At	 fremme	 det	 almene	 kendskab	 til	 uddannelsen	 -	 specielt	 hos	 potentielle	 aftagere	 af	

dimittender	

• At	fastholde	kontakten	til	dimittender	

• At	skabe	og	fastholde	kontakt	til	andre	organisationer	

• At	indgå	i	et	samarbejde	med	Foreningerne	af	ErhvervsJurister	i	andre	dele	af	landet	

• At	tale	medlemmernes	sag,	herunder	særligt	i	relation	til	studienævnet	og	CBS	

• At	varetage	og	overholde	de	af	forenings	fastlagte	retningslinier	for	udvalgene.	

	

§3	

Foreningen	har	ingen	tilknytning	til	noget	politisk	parti	eller	nogen	studenterpolitisk	organisation.	

	

Medlemskab	

	

§4	

Alle	HA(jur.)-	og	CM(jur.)-studerende	og	dimittender	fra	disse	uddannelser	er	optagelsesberettigede	

i	foreningen.	

Stk.	 2.	 Bestyrelsen	 kan	 i	 et	 begrænset	 omfang	 tillade,	 at	 andre	med	 en	 relevant	 tilknytning	 til	

uddannelserne	kan	optages.	Disse	personer	kan	dog	ikke	indtage	en	plads	i	bestyrelsen.	

Stk.	3.	Bestyrelsen	kan	nægte	en	person	optagelse,	hvis	4/6	af	bestyrelsens	medlemmer	stemmer	

herfor.	 Et	 afslag	 på	 optagelse	 skal	 skriftligt	 begrundes	 og	 skal	 forelægges	 den	 næste	

generalforsamling,	dersom	ansøgeren	ønsker	det.	

Stk.	4.	For	ekskludering	af	eksisterende	medlemmer	gælder	tilsvarende	regler	som	i	stk.	3.	

	Æresmedlemmer	



 

Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2015 

	

	

3	

	

§5	

En	enig	bestyrelse	kan	udnævne	æresmedlemmer	efter	 skriftlig	begrundet	 indstilling	 fra	et	eller	

flere	i	bestyrelsen	ikke	siddende	medlemmer.	

Stk.	2.	Æresmedlemmer	skal	ikke	betale	kontingent	og	har	ingen	stemmeret.	

Stk.	3.	Æresmedlemmer	kan	fratages	deres	æresmedlemsskab	af	en	enig	bestyrelse.	

	

Kontingent	

	

§6	

Kontingentet	fastsættes	på	den	ordinære	generalforsamling	for	næste	regnskabsår.	

Stk.	2.	Kontingentet	kan	betales	for	følgende	perioder:	

Årsmedlemsskab:	 Kontingentet	 betales	 én	 gang	 årligt,	 og	 dækker	medlemskab	 for	 det	 studieår,	

hvori	det	bliver	indbetalt.	

Studiemedlemsskab:	Kontingentet	betales	én	gang,	og	dækker	medlemskab	for	hele	bachelor-	og	

kandidatforløbet	på	HA(jur.)	og	cand.merc.(jur.)	

Kandidatmedlemskab:	 Kontingentet	 betales	 én	 gang	 og	 dækker	 medlemskab	 for	 hele	

kandidatforløbet	på	cand.merc.(jur.)	

Støttemedlemskab:	Kontingentet	betales	én	gang	årligt	og	dækker	medlemskab	for	det	studieår,	

hvori	det	er	indbetalt.	Medlemskabet	giver	ikke	stemmeret	eller	ret	til	anden	indflydelse	og	kan	kun	

tegnes	af	personer,	der	ikke	er	indskrevet	på	studiet.	

Stk.	3.	Medlemskaber	efter	stk.	2	udløber	pr.	31.	august	i	det	år,	hvor	medlemskabet	ophører.	

Stk.	4.	Ved	udmeldelse	refunderes	betalt	kontingent	ikke.	
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Bestyrelse	

	

§7	

Foreningen	ledes	af	en	bestyrelse	på	6	medlemmer,	der	vælges	på	en	generalforsamling.	

Stk.	 2.	 Bestyrelsens	 medlemmer	 vælges	 for	 et	 år	 ad	 gangen.	 Medlemmerne	 kan	 genvælges.	

Generalforsamlingen	 kan	 til	 enhver	 tid	 med	 et	 simpelt	 flertal	 fratage	 bestyrelsen	 eller	 enkelte	

bestyrelsesmedlemmer	deres	hverv.	

Stk.	3.	De	to	første	årgange	på	HA(jur.)-uddannelsen	og	et	øvrigt	medlem	af	Foreningen	samt	et	

siddende	bestyrelsesmedlem	er	berettiget	til	at	være	repræsenteret	i	bestyrelsen.	

Stk.	4.	Den	kandidat,	der	opnår	 flest	stemmer	 i	henhold	til	den	 i	§	7,	stk.	3	nævnte	 inddeling	er	

automatisk	valgt.	De	resterende	pladser	fordeles	efter	højeste	antal	stemmer.	

Stk.	5.	Bestyrelsen	suppleres	 til	hver	en	tid	af	3	suppleanter	 fra	Foreningens	udvalg.	Bestyrelsen	

udpeger	 de	 3	 udvalg,	 hvorfra	 de	 respektive	 udvalg	 udpeger	 en	 suppleant	 blandt	 deres	 aktive	

medlemmer.	

Stk.	6.	Ved	en	suppleants	 indtræden	 i	bestyrelsen	bortfalder	bestemmelsen	 i	§	7,	 stk.	3	 frem	til	

næste	generalforsamling.	

Stk.	7.	 Er	det	 ikke	muligt	at	udpege	3	 suppleanter	 i	henhold	 til	 §	7,	 stk.	5,	 indstiller	bestyrelsen	

suppleanter	blandt	Foreningens	aktive	medlemmer.		

	

§8	

Bestyrelsens	poster	består	 af	 en	 formand,	en	næstformand,	en	kasserer	og	en	 sekretær,	hvoraf	

posterne	formand	og	næstformand	ikke	kan	bestrides	af	samme	bestyrelsesmedlem.	
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Stk.	 2.	 Bestyrelsen	 konstituerer	 formandsposten	 umiddelbart	 efter	

generalforsamlingen.	 De	 øvrige	 poster	 konstitueres	 på	 det	 første	 bestyrelsesmøde,	 som	 skal	

afholdes	 snarest	 muligt	 efter	 generalforsamlingen.	 Herudover	 fastlægger	 bestyrelsen	 selv	 sin	

forretningsgang.	

Stk.	3.	Træder	et	medlem	af	bestyrelsen	ud	før	dennes	valgperiode	er	slut,	overtager	1.	suppleanten	

automatisk	denne	plads.	Bestyrelsen	konstituerer	sig	herefter	på	ny.	Et	bestyrelsesmedlem	kan	af	

en	 enig	 bestyrelse	 fratages	 sit	 hverv,	 hvis	 denne	 uden	 at	 melde	 afbud	 ikke	 møder	 op	 til	 to	

bestyrelsesmøder	 i	 træk.	Beslutningen	kan	 tages	uden	at	have	 været	på	dagsordenen	på	det	2.	

bestyrelsesmøde,	hvor	den	pågældende	 ikke	har	meldt	afbud.	Hvis	bestyrelsesmedlemmet	er	 til	

stede	på	det	møde,	hvor	beslutningen	træffes,	er	det	pågældende	medlem	inhabil	i	afstemningen,	

og	1.	suppleanten	indtræder	ikke	i	dennes	sted.	

	

§9	

	

Bestyrelsesmøder	 afholdes	 når	 formanden	 finder	 det	 fornødent	 eller	 når	 mindst	 2	

bestyrelsesmedlemmer	 kræver	 det.	 Det	 skal	 dog	 tilstræbes	 at	 der	 afholdes	 bestyrelsesmøde	

månedligt	i	løbet	af	det	akademiske	år.	

Stk.	 2.	 Bestyrelsen	 er	 kun	 beslutningsdygtig	 når	 over	 halvdelen	 af	 medlemmerne	 er	 tilstede.	

Beslutninger	 træffes	 ved	 simpelt	 flertal,	 i	 tilfælde	 af	 stemmelighed	 gør	 formandens	 stemme	

udslaget.	

Stk.	3.	Bestyrelsen	har	pligt	til	at	informere	medlemmerne	om	sit	virke.	Dette	bør	som	minimum	ske	

ved	offentliggørelse	af	dagsordener	og	mødereferater	indenfor	rimelig	tid.	

Stk.	 4.	 Bestyrelsesmøder	 er	 åbne	 for	 foreningens	 medlemmer,	 medmindre	 bestyrelsen	 på	 det	

konkrete	møde	bestemmer	andet.	
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Stk.	 5.	 Blandt	 bestyrelsens	 opgaver	 er	 at	 vælge	 to	 frivillige	 blandt	 foreningens	

medlemmer	til	Cand.merc.jur.-Netværkets	bestyrelse,	jf.	deres	vedtægters	§	5,	stk.	1	og	§	11,	stk.	5	

af	27.	marts	2003	eller	senere	versioner	af	disse.	De	to	medlemmer	udpeges	for	en	etårig	periode	

og	har	til	opgave	at	formidle	information	mellem	foreningen	og	Cand.merc.jur.-Netværket.	Så	vidt	

muligt	skal	de	to	medlemmer	være	overbygningsstuderende.	Bestyrelsen	skal	desuden	udpege	et	

af	sine	medlemmer,	som	skal	være	formand	for	foreningens	studienævnsudvalg.	Formanden	har,	

udover	 at	 lede	 møderne	 og	 formidle	 information	 mellem	 foreningens	 bestyrelse	 og	

studienævnsudvalget,	 alene	 til	 opgave	 at	 monitorere	 om	 de	 medlemmer,	 der	 repræsenterer	

foreningen	i	studienævnet,	efterlever	foreningens	formål.	

Stk.	 6.	 Den	 afgående	 bestyrelse	 skal	 udarbejde	 en	 vejledende	 arbejdsplan,	 som	 skal	 sikre	 en	

fornuftig	 overdragelse	 til	 den	 nye	 bestyrelse.	 Arbejdsplanen	 bør	 indeholde	 en	 beskrivelse	 af	 de	

væsentligste	områder,	som	den	afgående	bestyrelse	har	beskæftiget	sig	med;	forslag	til	det	videre	

arbejde	samt	relevante	kontaktpersoner.	

Stk.	 7.	 Den	 afgående	 bestyrelse	 skal	 udarbejde	 et	 budgetforslag	 til	 den	 nye	 bestyrelse.	

Budgetforslaget	 er	 tiltænkt	 som	 værende	 et	 arbejdsredskab	 for	 den	 nye	 bestyrelse	 og	 er	 ikke	

bindende	for	denne.	

	

Regnskab	og	revision	

	

§10	

Foreningens	regnskabsår	løber	fra	1.	juli	–	30.	juni.	

Stk.	2.	Regnskabet	skal	senest	14	dage	før	den	ordinære	generalforsamling	være	revideret	af	de	to	

på	 den	 foregående	 generalforsamling	 valgte	 revisorer,	 som	 ikke	 må	 være	 medlemmer	 af	

bestyrelsen.	
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Formue	

	

§11	

Foreningens	 formue	 bør	 være	 anbragt	 i	 et	 anerkendt	 pengeinstitut	 og	 bør	 så	 vidt	muligt	 være	

rentebærende.	

	

Generalforsamling	

	

§12	

Generalforsamlingen	er	i	alle	foreningens	anliggender	foreningens	øverste	myndighed.	

	

Indkaldelse	

	

§13	

Den	ordinære	generalforsamling	afholdes	i	oktober.	

Stk.	2.	Der	skal	indkaldes	til	generalforsamling	med	mindst	14	dages	varsel.	Indkaldelse	foregår	via	

elektronisk	post,	samt	ved	opslag	på	foreningens	hjemmeside.	Skulle	FEJ	ikke	have	en	fungerende	

hjemmeside	skal	indkaldelsen	offentliggøres	på	en	for	medlemmerne	let	tilgængelig	vis.	Bestyrelsen	

tilstræber	endvidere	at	informere	de	respektive	årgange	mundtligt.	

Stk.	3.	Det	reviderede	årsregnskab	og	dagsordenen	skal	være	tilgængeligt	for	medlemmerne	mindst	

14	dage	før	generalforsamlingen	på	en	i	indkaldelsen	nærmere	angivet	måde.	
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Stk.	 4.	 Punkter	 til	 dagsordenen	 for	 generalforsamlingen	 kan	 stilles	 frit	 af	 ethvert	

medlem	 ved	 henvendelse	 til	 bestyrelsens	 formand	 mindst	 7	 dage	 inden	 generalforsamlingens	

afholdelse.	Er	dette	tilfældet	skal	ny	dagsorden	bekendtgøres	ved	opslag	så	hurtigt	som	muligt.	

Stk.	5.	Ekstraordinær	generalforsamling	kan	indkaldes	når	bestyrelsen	finder	det	nødvendigt,	og	skal	

indkaldes	når	mindst	20%	af	 foreningens	medlemmer	anmoder	herom.	 I	 sidste	tilfælde	senest	1	

måned	 efter	 bestyrelsen	 har	modtaget	 begæringen.	 Indkaldelsen	 skal	 ske	med	mindst	 8	 dages	

varsel.	Indkaldelse	foregår	via	elektronisk	post,	samt	ved	opsalg	på	Foreningens	hjemmeside.	Skulle	

Foreningen	 ikke	 have	 en	 fungerende	 hjemmeside	 skal	 indkaldelsen	 offentliggøres	 på	 en	 for	

medlemmerne	 let	 tilgængelig	 vis.	 Bestyrelsen	 tilstræber	 endvidere	 at	 informere	 de	 respektive	

årgange	mundtligt.		

		

Procedure	

	

	§14	

Dagsordenen	for	generalforsamlingen	skal	som	minimum	indeholde	følgende	punkter:	

	

				*	Valg	af	dirigent	og	referent	

				*	Konstatering	af	generalforsamlingens	lovlighed	

				*	Fremlæggelse	og	godkendelse	af	dagsorden	

				*	Formandens	beretning	

				*	Fremlæggelse	og	godkendelse	af	det	reviderede	regnskab	

				*	Behandling	af	indkomne	forslag,	herunder	ændringsforslag	til	vedtægter,	udtalelser	o.l.	

				*	Fastsættelse	af	kontingent	



 

Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2015 

	

	

9	

				*	Valg	af	bestyrelse,	herunder	valg	af	første-	og	anden-suppleant.	

				*	Valg	af	to	revisorer	og	en	revisorsuppleant	

				*	Valg	af	eventuelle	kandidater	til	opstillingsliste	til	studienævnet.	

				*	Eventuelt	

	

Stk.	2.	Dirigenten	og	revisorerne	må	ikke	være	medlem	af	bestyrelsen.	

	

§14	a	

Alle	 medlemmer	 af	 foreningen,	 der	 er	 indskrevet	 på	 HA(jur.)	 eller	 cand.merc.(jur.),	 er	

opstillingsberettigede	til	studienævnet,	jf.	§	14.	Foreningen	kan	alene	opstille	det	af	CBS	til	enhver	

tid	maksimalt	tilladte	antal	kandidater	på	sin	liste.	

Stk.	2.	Foreningens	liste	er	rangordnet,	hvorfor	pladserne	fordeles	efter	de	personlige	stemmetal.	

Det	tilkommer	hvert	stemmeberettiget	medlem	af	Foreningen	at	stemme	på	op	til	tre	kandidater.	

Foreningen	følger	opstillingsreglerne	 i	den	til	enhver	tid	gældende	version	af	”Valgcirkulære	ved	

valg	 til	 bestyrelse	 og	 kollegiale	 organer	 på	 Copenhagen	 Business	 School,	 Handelshøjskolen	 i	

København”.	

1)	Såfremt	flere	 interesserede	ønsker	at	opstille	på	Foreningens	 lister	kan	dette	ske	ved	kontakt	

studienævnsudvalgets	 formand.	 Kandidater,	 der	 melder	 sig	 efter	 generalforsamlingen,	 vil	 blive	

rangordnet	efter	medlemmerne,	der	er	valgt	på	generalforsamlingen.	

2)	 Såfremt	 studienævnsudvalget	 finder	 det	 i	 Foreningens	 interesse	 at	 listeformen	 ændres	 til	

sideordnet,	eller/og	at	stille	op	i	valgforbund,	eller/og	at	stille	op	på	fælles	lister,	kan	dette	ændres,	

såfremt	 der	 er	 simpelt	 flertal	 i	 bestyrelsen	 herfor	 og	 der	 er	 konsensus	 mellem	 de	 på	

generalforsamlingen	valgte	kandidater	og	formanden	for	studienævnsudvalget.	
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Stk.	3.	Kandidaterne	til	studienævnet	vælges	for	et	år	ad	gangen	og	kan	genvælges.	

Generalforsamlingen	kan	til	enhver	tid	med	et	simpelt	flertal	fratage	kandidaterne	deres	kandidatur.	

Stk.	 4.	 Foruden	 formanden	 for	 studienævnsudvalget,	 jf.	 §	 9,	 stk.	 5,	 er	 foreningens	 indvalgte	

medlemmer	 af	 studienævnet	 obligatoriske	 medlemmer	 af	 studienævnsudvalget.	 Udvalget	 er	

derudover	åbent	for	alle	interesserede	medlemmer.	

Stk.	5.	Studienævnsudvalgsmøder	afholdes	som	minimum	forinden	ethvert	studienævnsmøde,	og	

derudover	når	formanden	finder	det	fornødent.	Formanden	er	ansvarlig	for	indkaldelse,	ledelse	og	

afholdelse	 af	 møderne.	 Studienævnsudvalget	 skal	 orientere	 om	 sit	 virke	 ved	 som	minimum	 at	

offentliggøre	dagsordener	og	referater	fra	møderne.	

	

Afstemning	

	

§15	

Afstemning	foregår	mundtligt;	ved	personvalg	dog	altid	skriftligt.	Mundtlige	afstemninger	kan	gøres	

skriftlige,	når	dette	kræves	af	blot	et	af	de	tilstedeværende	medlemmer.	

Stk.	 2.	 En	 liste	 over	 samtlige	 kandidater	 skal	 på	 generalforsamlingen	 gøres	 tilgængelig	 for	

foreningens	medlemmer.	

Stk.	 3.	 Afstemning	 kan	 kun	 finde	 sted	 om	 de	 på	 dagsordenen	 opførte	 punkter,	 samt	 om	

ændringsforslag	til	disse.	

Stk.	 4.	 For	 at	 have	 stemmeret	 på	 generalforsamlingen	 kræves	 personlig	 nærværelse.	 Ved	

afstemning	 gælder	 i	 almindelighed	 simpel	 stemmeflerhed.	 Der	 tilkommer	 hvert	 medlem	 én	

stemme.	
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§16	

Bestyrelsen	 skal	 inden	 tre	 uger	 efter	 generalforsamlingen	 have	 offentliggjort	 referatet	 fra	

generalforsamlingen	på	foreningens	hjemmeside.	Skulle	FEJ	ikke	have	en	fungerende	hjemmeside	

skal	referatet	offentliggøres	på	en	for	medlemmerne	let	tilgængelig	vis.	

	

Vedtægtsændringer	

	

§17	

Til	ændring	af	foreningens	vedtægter	kræves	2/3	majoritet	af	de	på	generalforsamlingen	afgivne	

stemmer.	

Stk.	2.	Til	væsentlige	ændringer	af	foreningens	formål	kræves	2/3	majoritet	af	samtlige	foreningens	

medlemmer	ved	afstemning	på	en	generalforsamling.	Er	2/3	af	medlemmerne	 ikke	 tilstede,	 skal	

bestyrelsen	senest	30	dage	efter	indkalde	til	en	ny	generalforsamling,	hvor	ændringen	kan	vedtages	

med	2/3	af	de	tilstedeværende	medlemmers	stemmer.	

Stk.	3.	Dirigenten	afgør,	hvorvidt	en	ændring	er	væsentlig.	

	

Tegning	og	hæftelse	

	

	§18	

Foreningen	forpligtes	ved	underskrift	af	to	bestyrelsesmedlemmer,	hvoraf	den	ene	skal	være	enten	

formanden,	næstformanden	eller	kassereren.	

Stk.	2.	Kassereren	har	fuldmagt	til	at	modtage	indbetalinger	og	betale	indgåede	forpligtelser.	
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Opløsning	

	

§19	

Til	foreningens	opløsning	kræves	2/3	majoritet	af	samtlige	medlemmer	ved	en	afstemning	på	en	

generalforsamling.	 Er	 2/3	 af	 medlemmerne	 ikke	 tilstede,	 skal	 bestyrelsen	 senest	 30	 dage	 efter	

indkalde	til	en	ny	generalforsamling,	hvor	opløsningen	kan	vedtages	med	2/3	af	de	tilstedeværende	

medlemmers	stemmer.	

Stk.	 2.	 Den	 sidste	 generalforsamling	 bestemmer,	 hvortil	 foreningens	 eventuelle	 formue	 skal	

anvendes	-	dog	skal	denne	være	i	overensstemmelse	med	foreningens	formål.	

	

Vedtagelse	og	ikrafttrædelse	

	

§20	

Vedtægterne	blev	vedtaget	i	denne	form	på	FEJ’s	ordinære	generalforsamling	d.	03.	november	2015	

og	tidligere	udgaver	bliver	ved	denne	vedtagelse	ugyldige.	

	

	

 

	


