Foreningen af ErhvervsJurister
København, oktober 2017

Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde
5. oktober 2017, Klokken 18.00
Howitzvej, Frederiksberg

1. Formalia
1.1. Alle er tilstedeværende (Dog ikke Thomas og Laura.)
1.2. Dagsorden godkendt.
2. Orientering
2.1. Orientering ved formanden
Igennem den sidste måned har Lukas arbejdet på tjenesten ’Retshjælp’. Fortsættes
under pkt. 6.2.
Formanden har snakket med Per Holten, samtale om fremtiden for Cand.merc.jur,
advokatbranchen, erhvervskandidat (Hvor det er halvt studietid og halvt praktikforløb).
Vi var enige i initiativerne fremsat af Per Holten som udgangspunkt, med undtagelse af
forslaget om pilotprogrammet.
Vi har afholdt en aktiv fest, som blev afviklet til stor tilfredshed.
2.2. Orientering ved kasseren
Fortroligt.
2.3. Orientering ved udvalg
- Festudvalget:
Fire nye medlemmer er trådt ind i Festudvalget der alle er fra årgang 2017. Udvalget
tæller dermed 15 personer.
- A-team:
Der er tiltrådt fem nye medlemmer af udvalget.
Første arrangement bliver bowling torsdag d. 9 november.
- Rejseholdet:
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Tiltrådt tre
Der er tiltrådt tre nye medlemmer, og rejsens 30 pladser blev fyldt op kl. 12:01, d.
02/10/17.
Der er en god fordeling på tværs af årgange, med undtagelse af 1. år der er stærkest
repræsenteret.
Der er lavet legater og også templates til fremtidige ansøgninger til legater.
Om det er muligt, at søge legater via FEJ eller gennem Rejseholdet?
- Flertallet af bestyrelsen mener det er problematisk da giveren af legatet ikke
nødvendigvis øremærker pengene til rejsen og ikke til foreningen.
Legater søges som tidligere, gennem rejseholdet.
- Erhvervsudvalget:
Udvalget har fået otte nye medlemmer.
Laura Noe og Nicolai Münster sidder som administration af udvalgets overordnede mål
og grænser.
Der er kommet en forespørgsel på flere økonomisk orienteret besøg.
Næste besøg er ikke fastlagt endnu.
3. Samarbejdsaftaler
3.1. PWC
Vi er blevet kontaktet vedrørende et M&A case projekt af PwC i slut november, start
december.
Det bliver enstemmigt vedtaget at vi afventer et endeligt svar til PwC efter der er valgt
ny bestyrelse, på generalforsamlingen d. 12/10/2017.
Vi giver et svar til PwC om at de må afvente den nye bestyrelses beslutning om FEJ vil
deltage eller ej.
3.2. DJØF
Intet nyt.
3.3. Kammeradvokaten
Afventer svar på henvendelse omkring et muligt brush up i civilret.
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4. Fremvisning af opdaterede drejebøger
Alle drejebøger er opdateret.
5. Status for året
Vi forsøgte implementeringen af en årsplan. Den er ikke blevet anvendt i år, men alt i alt
har vi holdt os selv op på de ting vi skulle have igennem.
Et alternativ kunne evt. være oprettelsen af gruppekalendere.
Vi har fået rush files i stedet for Dropbox og det virker bedre.
- Rush files kan implementeres bedre i udvalgene.
Samarbejdsaftalerne var et punkt vi ønskede at forny som standard kontrakt.
Dette er dog ikke lykkedes.
Vi har afholdt div. arrangementer i blandt andet skatteret brush up mv.
Der er indgået flere nye samarbejdsaftaler, der har givet flere bidrag til FEJ.
Der er indgået samarbejde med Danske Erhvervsjurister, men det er midlertidigt
stillestående.
6. Ansøgninger
6.1. HA(jur.) intro
Intro har ikke fået deres 30.000 kroners lån tilbage, hvilket ansvaret ligger hos CBS
administration.
Introteamet anmoder om at tilbagebetalingen af pengene kan udskydes.
- Bestyrelsen vedtager at tilbagebetalingen kan udskydes, og vi laver et tillæg til
gældsbrevet.
6.2. Retshjælpen
Selvstændig forening, hvem vil indgå en samarbejdsaftale med FEJ.
Kun Cand.merc.jur-studerende kan få adgang, med plads til 3-4 personer.
Bestå af 1-2 retshjælps ledere
FEJ har 2 bestyrelsespladser
D-VP (Det Videnskabelige Personale) har 1-2 pladser
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Juridisk institut 2 pladser
Frederiksberg byret stiller lokaler og tlf. til rådighed
Manglende finansiering, hvorfor sponsoraftaler skal komme på tale:
Retshjælp vedr. finansiering af første års drift:
Bestyrelsen skeptisk over for det estimeret budget for 1-årig
prøveperiode(fortroligt).
’’1 års drift’’ skal præciseres yderligere, da ekstraudgifter kan få beløbet til
at stige udover det tilsigtede
Lukas Eeken vil selv sidde som retshjælsleder
Essentielt om FEJ, vil sponsorere hele først år for ’’Den Erhvervsjuridiske Retshjælp’’,
hvilket ved afstemning mellem bestyrelsesmedlemmerne blev enstemmigt, med 7
stemmer, forkastet.
Forslag fremsat vedr. mindre beløb ansøgt vedr. finansiering af
foreningsoprettelse og domæner til hjemmeside på 1.500 kr. Det blev
enstemmigt vedtaget med 7 stemmer.
*pengene er direkte tildelt til stiftelse, hjemmesidedomæne og
Hjemmesideopstart.
6.3. A-Team
Ansøgningen er revideret til 2040 kr., for at dette skal dække samtlige omkostninger,
som fremgår af ansøgningen.
Reviderede ansøgning enstemmigt, med 7 stemmer, godkendt.
7. Tak for i år
8. Eventuelt
Kontingenter
Følgende scenarier:
▪

Forslag 1: Gratis medlemsskab. Fremføre målet med gratis medlemskab, som vi
tidligere har diskuteret, og dermed få gennemført gratis medlemsskab allerede som
en realitet til sommeren 2018.
Stemmer for: 0
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▪

Forslag 2: Muligt at blive medlem af FEJ for 1 år ad gangen for 100
kr. Man vil hermed fjerne alle andre former for medlemstyper til fordel for, at det
kun er 1 års medlemskab som forbliver. Dette vil som sådan ikke ændre på prisen,
som den er p.t., men vil være en overgang til gratis medlemskab. Dette forslag er
“betinget” af, at den kommende bestyrelse skal gøre medlemskabet af FEJ gratis for
sommeren 2019, dvs. indføres på næste års generalforsamling.
Stemmer for: 2

▪

Forslag 3: Lade priserne forblive uændrede, men at den nye bestyrelse burde
overveje mulighederne grundigt. 5
Stemmer for:
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