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Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde 

29. november 2017, Klokken 18.00 

Howitzvej, Frederiksberg 

 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende 

Anders Rasmussen, Mia Hansen, Nikolaj Skov, Louise Gotfredsen, Sofie Kampf, Jonas 

Rehder, Mark Hansen og Benjamin Willaumsen er til stede.  

Sebastian Sønke er ikke tilstede.  

 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes.  

 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formanden 

2.1.1. Møde med Christina Tvarnø: 

2.1.1.1. Cand.merc.jur 

Det blev drøftet, at der skal fokuseres mere på ikke-fej medlemmer 

på Cand.merc.jur, så disse også bliver en del af foreningen. Dette 

førte videre til mulige løsningsforslag, da 50 % af alle 

færdiguddannede Cand.merc.jur ender med, at arbejde med udbud. 

Om der skulle introduceres kurser om dette af FEJ. 

 

Det skal undersøges, om der kan etableres et samarbejde med 

Cand.merc.aud om at lade Cand.merc.jur blive en linje, som giver 

adgang til at blive statsautoriseret revisor, hvorfor FEJ skal være 

inde over. 

2.1.1.2. Sociale arrangementer  

Fortroligt.  

2.1.1.3. Retshjælp 

Etableringen af Retshjælpen finder sted i december måned. 

Anders Rasmussen er indstillet til bestyrelsen i Retshjælpen. 

2.2. Orientering ved kasseren 

Fortroligt. 
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2.3. Orientering ved udvalg 

A-team:  

Julebanko-event afholdes torsdasg d. 7 december.  

Udvalget har sat sig ambition om, at i større grad være synlige for de medlemmer, 

som normalt ikke deltager i begivenhederne.  

 

Festudvalget: 

Det er vigtigt, at udvalget til sine begivenheder er opmærksomme på kun at uddele 

armbånd til FEJ-medlemmer. 

 

Erhvervsudvalget:                                                                                                                     

Marcus Nyhjelm er enstemmigt valgt ind som formand. 

Nikolaj Münster er enstemmigt valgt ind som næstformand. 

 

Der vil blive afholdt fem besøg frem mod slutningen af 2018. 

Første besøg er endnu ikke fastlagt. 

Andet besøg vil foregå i januar hos virksomhed FL Smith. 

Tredje besøg vil foregå i marts hos virksomhed PFA Ejendomme. 

Fjerde besøg vil foregå i maj hos Forbrugerombudsmanden. 

Femte besøg vil foregå i anledning af FEJ-dagen, hvilket er på CBS. 

 

Rejseholdet:  

Rejseholdet har fastlagt programmet tilnærmelsesvis ud fra givne tidspunkt, således 

at; Danske Ambassade og virksomhed LTP vil blive besøgt. 

Planlægger en længere bådtur og afventer nærmere info, ift. der skal planlægges 

endnu et virksomhedsbesøg. 

Planlagt besøg: ambassaden + LTP 

 

Der vil i anledning af turen, blive afholdt et socialt arrangement for alle deltagerne til 

rejsen. Der vil i anledning af begivenheden blive afholdt Rejseholdsmøde.  

 

3. Strategi 

3.1. Samarbejdsaftaler 

Der er blevet drøftet forskellige forslag til videreførelsen er FEJ, som forening. Hertil er 

der blevet snakket om, at have fokus på mere fagrelevante kurser, bruge 
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samarbejdspartnere aktivt ift. erhvervslivet, branding, sociale 

studieliv og evalueringsmuligheder.  

 

Blandt ideerne, er der for juridisk opgaveskrivning, blevet nævnt; juridisk 

opgaveskrivning, excel kurser, fagbasrede events, mentorordning årgangene imellem 

og ibrugtagen af CBS Career. 

 

Det er endvidere FEJ’s mål, at knytte studieliv tættere til erhvervslivet og herigennem 

favne bredere, fastholde og ikke mindst udbygge det sociale liv på Ha(Jur.) og 

Cand.merc.jur. 

Der er udvalgt fem fokusområder for, at nå målet. 

1. Kurser 

2. Mentor 

3. Udbygge det sociale liv 

4. Forbedre det national samarbejde i FEJ 

5. Målrettet erhvervslivet  

Det er bestyrelsens overbevisning, at disse nye fokusområder, vil sikre FEJ’s 

fremtidige udvikling og bedst mulige varetagelse af dets medlemmer.  

 

4. Næste møde 

4.1. Tid og dato:  

Mødet afholdes d. 05.01.2018, kl. 18.00. 

 

4.2. Punkter til næste møde: 

4.2.1. FEJ kontingentet  

4.2.2. Koordinering af samarbejdspartnere mellem intro, FEJ og 

erhvervsudvalget. 

4.2.3. De 5 fokusområder 

4.2.4. FEJ-aktiv fest i foråret 

4.2.5. Respons fra Christina Tvarnø om opfordring til ændring af formalia. 
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5. Eventuelt 

5.1. Ansøgninger 

A-team søger 3.000 kr. til indkøb af præmier og pynt til julebanko. 

Vedtaget med 7 ud af 8 stemmer. 

En stemte blankt.  

 

Fejebakken søger 250 kr. til gaver til ’’survival kit’’. 

Enstemmigt vedstemt af tilstedeværende. 

5.2. FEJ-aktiv Fest 

Det bliver forslåret, at afholde ny FEJ-aktiv fest. 

 

5.3. Tilpas formalia på projekter Ha(Jur.) og Cand.merc.jur 

Det bliver drøftet hvorvidt formalia og projekterne generelt er tilpasset studiet og det 

erhvervsliv den studerende skal forberedes til at imødegå. 

Mia Hansen og Nikolaj Skov vil være ansvarlig for, at få italesat ovenstående problem.  

 

Benjamin Willaumsen sender mail til Christina Tvarnø pr. d.d. 

 


