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Foreningen af ErhvervsJurister 
København, februar 2017 

 
Referat af ekstraordinær generalforsamling 
Tirsdag den 28. februar, kl. 18.00 
Lokale Ks71, Kilevej 14, Frederiksberg 
 
Deltagere: 18 personer 

 
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. Orientering ved bestyrelsen 
 

3. Forslag til vedtægtsændringer 
3.1. Forslag til ændring af §3 
3.2. Forslag til ændring af §7, stk. 5 
3.3. Forslag til ændring af §7, stk. 6 
3.4. Forslag til ændring af §9, stk. 5 
3.5. Forslag til ændring af §10, stk. 2 
3.6. Forslag til ændring af §14 
3.7. Forslag til ændring af §14 a 
3.8. Forslag til ændring af §20 

 
4. Valg af kandidater til opstilling som studienævnssuppleant 

4.1. Afstemning om pris for kontingent 
4.2. Afstemning 

 
5. Eventuelt  
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Ad 1 – Formalia  
Lukas Eeken bød velkommen og foreslog Christina Haaning som dirigent. Christina 
Hanning blev valgt som dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Kristian Rasmussen som referent under mødet. Kristian blev 
valgt.  
 
Christina Haaning konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og dermed beslutningsdygtigt. 
 
Christina Haaning fremlagde dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt.  
 
Ad 2 – Orientering 
Bestyrelsens beretning v/ Lukas Eeken 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som følge af forældede vedtægter 
der er af så hastende karakter at der kræves handling. 
 
 
Ad 3 – Forslag til vedtægtsændringer 
Henriette Andersen og Nicolaj Blom fremlagde bestyrelsens ændringsforslag. 
 

1. Forslag til ændring af §3 

Det foreslås, at ændre paragraffen til: 
” Foreningen har ingen tilknytning til noget politisk parti.” 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 
 

2. Forslag til ændring af §7, stk. 5 

Det foreslås, at ændre paragraffen til: 
” Bestyrelsen suppleres til en hver tid af 3 repræsentanter fra foreningens udvalg. 
Bestyrelsen udpeger de 3 udvalg, hvorfra de respektive udvalg udpeger en 
repræsentant blandt deres aktive medlemmer. Den valgte repræsentant vil, på lige 
fod med de valgte medlemmer af bestyrelsen, have stemmeret ved bestyrelsesmøder. 
Repræsentanterne kan dog ikke varetage nogle af bestyrelsens poster jf. Disse 
vedtægters § 8, stk. 1. Det forventes derudover at de valgte repræsentanter vil 
deltage aktivt i bestyrelsens virke.” 
 
Der var ikke tilstrækkeligt fremmøde til at tage stilling. 
 
 
 
 

3. Forslag til ændring af §7, stk. 8 
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København, februar 2017 

Det foreslås, at indføre et nyt stykke: 
” Til den ordinære generalforsamling skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen, 
som kan tiltræde hvis det findes nødvendigt. Såfremt det er muligt, bliver 
suppleanterne valgt blandt de opstillede, men ikke valgte kandidater. Hvis det ikke er 
muligt, at udpege suppleanter på den ordinære generalforsamling, vil bestyrelsen 
snarest muligt pege på to af foreningens medlemmer.” 
 
Der var ikke tilstrækkeligt fremmøde til at tage stilling 
 
 

4. Forslag til ændring af §10, stk. 2 

Det foreslås, at ændre paragraffen til: 
” Regnskabet skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling være revideret 
af den på den foregående generalforsamling valgte revisor jf. Disse vedtægters § 14 
stk. 1 og 2.” 
 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 
 

5. Forslag til ændring af §14, stk. 1, punkt 9 

Det foreslås, at ændre paragraffen til: 
” Valg af én revisor og én revisorsuppleant som ikke må være medlem af 
bestyrelsen.” 
 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 
 

6. Forslag til ændring af §14 a, stk. 4 

Det foreslås, at slette dette stykke i vedtægterne 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Forslag til ændring af §14 a, stk. 5 
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Det foreslås, at ændre paragraffen til: 
” Studienævnsrepræsentantsmøder afholdes som minimum forinden ethvert 
studienævnsmøde, og derudover når formanden finder det fornødent. Formanden er 
ansvarlig for indkaldelse, ledelse og afholdelse af møderne. 
Studienævnsrepræsentanterne skal orientere om sit virke ved at offentliggøre 
dagsordener og referater fra møderne, hvis ønsket.  
.” 
 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 
 
Ad 4 – Valg af kandidater til opstilling som studienævnssuppleant 
 
Malene Frederiksen (1. år cand.merc.jur.)  – modtog valg som studienævnssuppleant 
Martin Birkner Frederiksen (1. år HA(jur.)) – modtog valg som studienævnssuppleant 
 
Efter afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, blev følgende personer 
valgt som studienævnssuppleant for Foreningen af ErhvervsJurister: 

1. Suppleant: Malene Frederiksen – med 11 stemmer 
2. Suppleant: Martin – med 7 stemmer 

 
Ad 5 – Eventuelt 
Der er indgået et samarbejde med DKEJ og i den forbindelse skal der udvælges to FEJ 
medlemmer til at repræsentere FEJ i DKEJ’s bestyrelse. Der er generalforsamling i 
april, hvor det ønskes at medlemmerne giver fremmøde.  
 
 
 
Som dirigent: 
 
 
___________________ 
 
Christina Haaning 
  


