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Referat for FEJ bestyrelsesmøde 

8. maj 2017, Klokken 18.00 

Howitzvej, Frederiksberg 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende 

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

Randrup Noe, Thomas Lavsen, Sofie Lysberg Michaelsen. 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formanden 

FEJ-dagen gik rigtig godt. Ingen bemærkninger udover. 

2.2. Orientering ved kasseren 

Fortroligt. 

2.3. Orientering ved udvalg 

2.3.1. Rejseholdet  

Destinationen for rejsen i 2018 er fundet og Mia Hansen og Luca Miceli er i gang 

med at undersøge de muligheder landet tilbyder, herunder hvilke virksomheder. 

Der vil både være storbyliv og det simple liv, at opleve. 

 

2.3.2. Erhvervsudvalget:  

Laura Noe har til opgave, at få overblik over antallet af medlemmer i udvalget 

frem mod næste bestyrelsesmøde.   

 

3. Samarbejdsaftaler 

3.1. Rokade af ansvarlige for samarbejdsaftaler? 

3.1.1. Frederik Kaarup tager Kammeradvokaten.  

 

3.1.2. Mia Hansen Iversen har EY. 

FEJ er interesseret i at indgå i samarbejde med EY, hvorfor der vil blive udviklet 

en samarbejdsaftale med nærmer vilkår og kriterier for samarbejdet. 

 

3.1.3. Thomas Lavsen har PWC.  
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Samarbejdsaftalen skal genforhandles hen over sommeren.  

 

3.1.4. Henriette Storr har stadigvæk Djøf.      

 

4. FEJ dag 

4.1. Evaluering 

4.1.1. Erhvervsudvalget:  

Omkring 22 deltog til foredrag og senere 30 til comedy, hvor arrangementet er 

blevet mødt med stor tilfredshed af medlemmerne.  

Præsentationerne fra foredragene er i besiddelse og kan tilsendes efter ønske. 

 

Stand-up var en succes efterfølgende. Der var en afslappet stemning med god 

energi, der udsprang af, at kunstneren vidste hvad denne stemning indebar, 

således at showet tilpassede sig stemningen.  

Der var masser af mad, hvilket blev spist ude på plænen til Øl-dart 

arrangementet efterfølgende. 

NB! Billetfix-link vil blive gjort mere synligt i fremtiden. 

 

4.1.2. A-team:  

Ingen komplikationer mht. til arrangementet udendørs på plænen.  

NB! Næste år, kan turneringen sagtens vare i længere tid. Folk blev efter 

turneringe og de sidste gik hjem omkring kl 18.00. 

 

4.1.3. Festudvalget:  

God aften, dog med lidt færre deltagere end normalt.  

Aften forløb, administrativt, godt og der var ingen problemer.  

NB! I fremtiden sørge for, at lokationen er stor og rummelig nok til at kunne huse 

mange mennesker.  

 

4.1.4. Overordnet set:  

FEJ-dagen blev taget rigtig godt imod. Folk kom og gik, fordi der var friheden til 

det, selvom enkelte deltog hele arrangementet igennem.  

NB! Om det blive samme dag næste år er ikke sikkert. 
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5. HA(jur.) intro 

5.1. FEJ intro dag 

Vil finde sted torsdag d. 24 August, omkring kl 14.00, hvilket stemmer overens med 

afholdelsen af FEJ-festen samme aften.  

FEJ er velkommen til at invitere på drikkelse, dette vil dog ikke fremgå af 

vejlederprogrammet.  

De forskellige udvalg skal have mulighed for at præsentere sig selv denne dag.  

 

5.2. Tøjsponsorat 

Sponsering af et par shorts og en t-shirt. 

Mia Hansen undersøger mulighederne nærmere. 

 

5.3. Status på flyer og print/designmuligheder 

Stadig under arbejde.  

NB! Billeder fra FEJ-dagen vil indgå i flyeren. 

 

6. Ansøgninger 

6.1. A-team 

Søgt om økonomisk støtte til Øl-dart arrangementet på plænen under FEJ-dagen, 

hvilket blev tildelt.  

Nærmere om beløbet og udlæg er fortroligt, men blev godkendt bestyrelsen. 

 

7. Næste møde 

7.1. Tid og dato  

Næste møde er d. 7 august 2017 kl. 18.00 

 

8. Eventuelt 

8.1. Tilmelding til FEJ:  

Det skal ved tilmeldelsen gøres klart, at FEJ har rettigheden til at opbevare information 

på dets aktive og passive medlemmer.  

 

 


