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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2016 

Referat af ordinær generalforsamling 
Torsdag den 13. Oktober, kl. 19.00 
Lokale SPs05, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg 

 

Deltagere: 20 (19 stemmeberettigede) 

 

Dagsorden 

1. Formalia   
1.1. Valg af dirigent  
1.2. Valg af referent� 
1.3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed  
1.4. Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden  

2. Orientering 
2.1. Formandens beretning 
2.2. Orientering om regnskabet 

3. Årsregnskabet 
3.1. Fremlæggelse af årsregnskabet 
3.2. Godkendelse af årsregnskabet 

4. Kontingent for FEJ medlemskab 
4.1. Afstemning om pris for kontingent 

5. PAUSE 
6. Valg af kandidater til opstillingsliste til studienævnet 

6.1. Opstilling af liste 
6.2. Afstemning  

7. Valg af ny bestyrelse 
7.1. Opstilling af liste 
7.2. Afstemning 

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt  
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2016 

Ad 1 – Formalia  

I ris Hadzimahovic bød velkommen og foreslog Mia Hansen Iversen som 
dirigent. Mia Hansen blev valgt som dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Henriette Storr Andersen som referent under mødet. 
Henriette Storr Andersen blev valgt.  

Mia Hansen Iversen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 

 

Mia Hansen Iversen fremlagde dagsordenen. Dagsordenen blev herefter 
godkendt.  

 

Ad 2 – Orientering 

Formandens beretning v/ I ris Hadzimahovic  

I ris Hadzimahovic fortalte om sin formandspost gennem årene. Der er sket 
fremskridt i FEJ udvalgene de seneste par år.  

• A-team: Udvalget lukkede ned i 2014, og startede op på ny i 2015. Har 
lavet nogle gode arrangementer sidste år, såsom bumperz, jule-bingo 
og øldart.  

• Festudvalget: Leverer super sjove fester. Tidligere samarbejde med 
Bargruppen, nu med Rekom. Tilbage i 2014 var der 2 deltagere til 
festen ud over festudvalget selv, hvor der her er sket store fremskridt 
siden.  

• Rejseholdet: De sidste to år har turen gået til hhv. Cape Tow n og Cuba. 
Turen i år går til Panama, og er blevet billigere i år, ca. kr. 7.500.  

• Erhvervsudvalget: Vores største udvalg. P ræsterer rigtig godt, og 
formår at få iværksat nogle fede virksomhedsbesøg. Den 26. Oktober er 
der virksomhedsbesøg ved Accura.  

• Fejebakken: Valgt at sætte denne på pause, og fokusere på de andre 
udvalg.  

Der er kommet ny kutyme i FEJ udvalgene, hvilket medfører et bedre 
overblik. Dette går ud på, at der er bestemte personer i de forskellige udvalg, 
som klarer hvert projekt.  
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2016 

Har skaffet sig samarbejdspartnere i år: Pw C, DJØF og 
Kammeradvokaten.   

 

Orientering om regnskabet v/ Jeanette Nielsen 

• Bestemte sig for, til sidste generalforsamling at ændre regnskabsåret 
fra den 1. september - 30. august til nu at løbe fra 1. Juli til 30. Juni 

• Har i år fået 5.800 kr. for medlemsskaber i FEJ – 200 kr. mindre end 
sidste år.  

• Fået samarbejdspartnere, som i år har sponsoreret med:  
o Kr. 5.000 Kammeradvokaten 
o Kr. 1.000 Brun og Hjejle  
o Aftale med Pw C, har dog ikke fået sponsoratet endnu – kr. 10.000  
o Aftalerne skal forhandles hvert år 

• Færre penge på mødeudgifter i år. 24.455 kr. i administrations 
omkostninger. 

• Egenkapital på 200.000, hvorfor der faktisk godt må bruges lidt mere i 
administrations omkostninger end hidtil.  

 

Ad 3 – Årsregnskabet 

Jeanette Nielsen fremlagde årsregnskabet.  

- Årets resultat: 30.957,96.  
o Årets resultat er steget, hvilket primært skyldes 

samarbejdsaftalerne.  
- Der er ikke aflæst på det rigtige tidspunkt, hvilket ikke giver de præcise 

tal  
- EBIT på 55 %   
- Brugt flere penge på udvalg i år sammenlignet med de sidste to år. 

Dette skal dog ikke betragtes som et problem, idet vi slutter 
regnskabsåret af med et stort overskud.  

To eksterne revisorer blev valgt sidste år - dog blev den ene eksterne revisor 
valgt ind i bestyrelsen, hvorfor denne ikke kunne bistå som ekstern revisor. 
Den eksterne revisor valgt på sidste generalforsamling var Theis Jensby. 
Revisoren har gennemset regnskabet, hvormed han godkendte dette d. 29-
09-2016.  
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2016 

 

Årsregnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 4 – Kontingent for FEJ medlemskab 

Bestyrelsen foreslog følgende priser kontingent i Foreningen af 
ErhvervsJurister det næstkommende år: 

- Hele uddannelsen: 250 kr. 
- Kandidatmedlemsskab (udløber 2019): 150 kr. 
- Enkelt år: 100 kr. 
- Støttemedlemskab: 100 kr. 

Forslag: 
Kandidatmedlemskabet skal sættes ned til 100 kr. og ikke have ” indtil 2019” .  

Forslaget blev sat til afstemining, hvor et overbevisende flertal stemte for 
forslaget. Forslaget blev herefter vedtaget.  

De følgende priser kontingent i Foreningen af ErhvervsJurister det 
næstkommende år, er som følger:  

- Hele uddannelsen: 250 kr. 
- Kandidatmedlemsskab:100 kr. 
- Enkelt år: 100 kr. 
- Støttemedlemskab: 100 kr. 

 

P risen for kontingent blev herefter godkendt. 

 

Ad 6 – Valg af kandidater til opstillingsliste til studienævnet 

Jazan Yakhlef, 3 år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant  
Christina Haaning, 3. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 
Iris Hadzimahovic, 5. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 
Emilie Mærsk, 1. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant  
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2016 

Efter afstemning på generalforsamlingen, blev følgende personer valgt, 
til at stille op som studienævnsrepræsentanter for Foreningen af ErhvervsJurister: 

Første afstemning  
Emilie Mærsk – med 20 antal stemmer 
Christina Haaning – 19 stemmer 
Iris Hadzimahovic – med 19 antal stemmer 
Jazan Yakhlef – med 1 antal stemmer 

Der forelå stemmelighed mellem Christina Haaning og Iris Hadzimahovic, hvorfor der 
blev stemt på ny mellem disse.   

Anden afstemning  
Christina Haaning – med 10 antal stemmer  
Iris Hadzimahovic – med 9 antal stemmer  

 

Endelig prioritetsrækkefølge til opstillingslisten til studienævnet  

1. Emilie Mærsk  
2. Christina Haaning  
3. Iris Hadzimahovic  
4. Jazan Yakhlef  

 

Ad 7 – Valg af ny bestyrelse 

Sofie Michaelsen 2. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Laura Noe 2. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Mark Hansen 2. År - modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 
Frederik Kaarup 3. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Mia Hansen Iversen 3. År. - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Thomas Lausen 2. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Luca Miceli 2. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Sebastian Sønke 1. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Niels Thomsen 2. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Henriette Storr Andersen 3. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Nicolai Blom 4. År - modtog valg som studienævnsrepræsentant 
Lukas Eeken 3. År - modtog genvalg som studienævnsrepræsentant 
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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, oktober 2016 

Efter afstemning på generalforsamlingen, blev følgende personer valgt, 
til bestyrelsen i Foreningen af ErhvervsJurister: 

Lukas Eeken – med 18 antal stemmer 
Nicolai Blom – med 16 antal stemmer 
Henriette Storr Andersen – med 15 antal stemmer 
Mia Hansen Iversen – med 10 antal stemmer 
Thomas Lausen – med 10 antal stemmer 
Sebastian Sønke – blev valgt ind efter § 7, stk. 3 i foreningens vedtægter 

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 

 

Ad 8 - Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Alexandra Sigursteindottir blev valgt som revisor 

Anders Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant 

 

Ad 9 – Eventuelt 

Mads stillede sig op på vegne af Kristian Lyng (næstformand), som ikke kunne være 
til stede, samt på vegne af bestyrelsen og takkede Iris Hadzimahovic for hendes flotte 
præstation som formand.  

 

  


