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Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde 

7. november 2017, Klokken 18.00 

Howitzvej, Frederiksberg 

 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende 

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

Rehder, Sebastian Sønke, Mark Hansen og Benjamin Willaumsen er til stede.  

Alle er til stede.  

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes.  

1.3. Godkendelse af budget 

Godkendelse af årets budget godkendes.  

Yderligere information om budget er fortroligt.  

 

2. Præsentation af medlemmer  

3. Valg af ansvarsområder  

3.1. Valg af næstformand 

Anders Rasmussen modtager valg - Enstemmigt valgt ind med 8 stemmer. 

3.2. Valg af kasser  

Mia Hansen modtager valg - Enstemmigt valgt ind med 8 stemmer. 

3.3. Valg er referent 

Mia Hansen modtager genvalg - Enstemmigt valgt ind med 8 stemmer. 

3.4. Valg af medlemsansvarlig  

Sebastian Sønke modtager genvalg - Enstemmigt valgt ind med 8 stemmer. 

3.5. Hjemmeside  

Muligheden for at gøre brug af en ’aktivitetslog’ på hjemmesiden over årets forløbne 

aktiviteter blev drøftet. 

Fejebakken overvejes genopstartet. 

 

Ansvarlig for hjemmeside: 

Mia Hansen modtager valg - Enstemmigt valgt ind med 8 stemmer. 

3.6. Sociale Medier 

LinkedIn, Snapchat og Facebook. 
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Det er i bestyrelsens interesse, at sprede kendskab til FEJ og dennes 

aktiviteter og være mere synlig over sociale platforme for dets medlemmer og ikke-

medlemmer i fremtiden. 

Snapchat vil være FEJ’s måde at tilvejebringe information til dets medlemmer mm. på 

en aktuel og anderledes måde end de andre sociale platforme. Der vil være høj grad af 

aktivitet på denne i forbindelse med arrangementer afholdt af FEJ. 

 

Ansvarlig for sociale medier: 

Sofie Kampf modtog valg - Enstemmigt valgt ind med 8 stemmer. 

 

4. Samarbejdsaftaler 

Diskuteres om hvorvidt der skal være én, som varetager alle samarbejdsaftaler eller have 

en ansvarsperson på hver aftale.  

4.1. PWC 

Intet nyt.  

4.2. DJØF 

Intet nyt.  

4.3. Kammeradvokaten 

Intet nyt. 

 

5. Overdragelse – FEJ før og nu  

Formanden mødtes med forhenværende formand, Lukas Eeken, lørdag d. 5 november, 

hvor overdragelsen rent formelt, teknisk og praktisk skete.  

Formanden er i gang med at sætte sig ind i stoffet og det praktiske posten indebærer.  

 

Der vil tildeles mails til de forskellige bestyrelsesmedlemmer.  

 

6. Økonomi 

6.1. Budget  

Fortroligt.  

 

7. Strategi – FEJ fremadrettet  

Der ønskes større interaktion med erhvervslivet, hvorfor der skal foretages nye tiltag for 

at kunne få dette til at ske, i denne sammenhæng samarbejdsaftalerne.  
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Students: Det skal overvurderes om hvorvidt der skal stilles op igennem 

Students eller FEJ til studienævnet.  

Argumenteres for, at der skal stilles op igennem FEJ til studienævnet.  

Bestyrelsen ønsker større bevågenhed på det studieforberedende til erhvervslivende, om 

hvorvidt FEJ kan bidrage. Forberedelser til personlig- og færdigheds-test, job, CV mm.  

Danske Erhvervsjurister, om der kunne opnås større interaktion, evt. en mentorordning 

mellem Cand.merc.jur og HA(Jur.)? Hertil skal det bemærkes, at der efterspørges mere 

hjælp til projekt 1 og 2-, samt bachelor-skrivningen, hvor ældre studerendes erfaring 

kunne spille en betydelig rolle. 

Mentorordningsstillingen vil skulle favne bredt og omhandle alle og heller ikke kun være en 

mulighed for ’’elite-studerende’’ at søge, endvidere skal de ældre studerende også have 

muligheden for at modtage rådgivning. Giver muligheder for at favne de mere socialt 

’’udsatte’’ på studiet.  

 

8. Ansøgninger 

8.1. Rejseholdet 

Anmoder om 9.000 kr. til Cu Chi tunnels og virksomhedsbesøg ved den danske 

ambassade og møbelfabrikken HCMC. 

300 kr. pr. person (30 x 300 kr. = 9.000 kr.) 

Enstemmigt vedtaget med 7 stemmer, under forudsætning at Mia og Sebastian ikke er 

stemmeberettigede, da disse repræsenterer udvalget. 

8.2. Festudvalget  

Årlige interne julefrokost. 

Anmoder om 2.250 kr. i alt, á 150 kr. pr. person og 100 kr. til præmier. 

Alt i alt 2350 kr.  

Anmodning enstemmigt nedstemt. 

 

Nyt forslag om 100 kr. pr. mand + 100 kr. præmie, blev med 5 stemmer vedtaget. 1 

stemme holdt neutralt.  

Mark, Sofie og Anders havde grundet deres deltagelse i udvalget ikke stemmeret.  

8.3. Erhvervsudvalget  

Anmodning om 150 kr. pr. person enstemmigt nedstemt + 100 kr. præmie. 

Anmodning enstemmigt nedstemt. 
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Sebastian, Mark og Benjamin var ikke stemmeberettiget grundet 

deres deltagelse i Erhvervsudvalget.  

 

Nyt forslag om 100 kr. pr. person + 100 kr. person  

Anmodning enstemmigt, med 6 stemmer, vedtaget.  

8.4. Bestyrelsen 

Julefrokost med møde.  

Anmoder om 250 kr. pr. person (9 + 250 kr. = 2.250 kr.) 

Enstemmigt vedtaget med 9 stemmer, med forbehold for at holde udgifterne nede, 

hvorfor de 250 kr. pr. person forventes ikke at gøres fuldt brug af. 

 

9. Næste møde 

9.1. Tid og dato  

29. november 2017, kl. 18.00 ved Howitzvej. 

 

10. Eventuelt 

10.1. Erhvervsjuridisk Retshjælp Anmodning 

Lukas Eeken, som repræsentant for Foreningen af Erhvervsjurister i sagen, 

præsenterede sagens faktiske omstændigheder.  

Bestyrelsen forholder sig kritisk overfor kravet om, at Retshjælpens stillinger kun er et 

tilbud for Cand.merc.jur-studerende, da indblandingen af Ha(jur.) kunne give langt 

større faglighed og udbytte på hele studiet. 

Bestyrelsen har overfor Retshjælpen, gjort klart, at der ønskes klare administrativ 

struktur, således at FEJ’s bestyrelse kan underrettes formelt herigennem. 

 

Retshjælpen søger et underskudsgarantilån á 20.000 kr. fra FEJ, til at etablere 

retshjælpen.   

Tidhorisonten skal overvejes – lånet skal efter 1 år fra overførselsdatoen af midlerne 

på 20.000 kr. tilbagebetales.  

Anmodningen blev med 8 stemmer enstemmigt vedtaget. 

 

Anmodes om Lukas Eeken fortsat skal være til stede 

Enstemmigt vedtaget. 
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10.2. Julefrokost 

Bliver afholdt d. 26. januar. 2018 

10.3. Referantliste  

Lavet Referantliste og er vedtaget. 

10.4. Advokatudvalg 

Ideen pitches, om at især at fremme Ha(Jur.) og Cand.merc.jur overfor 

erhvervslivet og juristerne fra KU. 

10.5. Anmodning om genoprettelse af Fejebakken under nyt navn 

Louise vil være siddende formand for udvalget. 

Sofie Michaelsen, Christina Witten og Emilie Mærsk er medlemmer.  

Anmoder om oprettelse af FEJebakken på ny, under nyt navn.  

Anmodningen blev med 7 stemmer enstemmigt vedtaget.  

Louise undlod at gøre brug af sin ret til at stemme. 

 

 

 

 

 

 


