Foreningen af ErhvervsJurister
København, september 2018

Referat af ordinær generalforsamling
11. oktober 2018, Klokken 19.00
Lokale SP216, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Deltagere: 69 (62 stemmeberettigede)
1. Formalia
1.1.
1.2.

Valg af dirigent
Valg af referent

1.3.
1.4.

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
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. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. PAUSE
7. Valg af kandidater til opstillingsliste til
studienævnet
7.1. Opstilling af liste
7.2. Afstemning
7.3. Indvalgte til studienævnet, herunder 1. og 2. suppleant
8. Valg
af
8.1.
8.2.
8.3.

af ny bestyrelse, herunder valg
Opstilling af liste
Afstemning
Indvalgte til bestyrelsen, herunder 1. Og 2. Suppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10.

Eventuelt

Ad 1 – Formalia
Benjamin Willaume-Jantzen bød velkommen og foreslog Christina Haaning som
dirigent. Christina Haaning blev valgt som dirigent.
Bestyrelsen foreslog Thomas Lavsen som referent under generalforsamlingen. Thomas
Lavsen 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
Formandens beretning v/ Benjamin Willaume-Jantzen
Godt år for FEJ:
-

Fejebakken er blevet genoptaget.
Mere engagement vedrørende FEJ-dagen og flere penge brugt.
Erhvervsjuridisk retshjælp er blevet opstartet med hjælp fra FEJ. Der skal være
3 FEJ medlemmer i den siddende bestyrelse i den erhvervsjuridiske retshjælp.

Bestyrelsen har haft fokus på:
-

EY og vil holde Brush-up kursus i Transfer Pricing.
AIG holder Brush-up i erstatningsret for 1. år.
PWC holder igen Brush-up i skatteret.
Dialog om proces spil om M&A.
Dialog med Kammeradvokaten og der er skaffet Brush-up kursus i udbudsret.
Dialog med FEJ i Odense, Aalborg og Aarhus.

Orientering om regnskabet v/ Mia Hansen
Generelt højere indtægter end udgifter
- Flere penge bliver brugt på alle udvalgene
- Flere penge bliver brugt på arrangementer som FEJ-dagen

Ad 3 – Årsregnskabet
Mia Hansen fremlage årsregnskabet.
Ingen spørgsmål
Årsregnskabet blev herefter godkendt.
Ad 4 – Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 5 – Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog følgende priser for kontingent i FEJ for året 2019/2020
- Hele uddannelen (5 år): 100 kr.
- Støttemedlemskab: 50 kr. pr. år
- Intropris: 50kr. for hele uddannelsen
o Periodens varighed fastsættes af den siddende bestyrelse.
Prisen for kontingent blev herefter godkendt med følgende afstemning:
Jf. FEJ’s vedtægter kan der foretages en mundtlig afstemning så længe ingen
stemmer imod. Ingen har stemt imod.
Der er 62 stemmeberettigede, og der afgives 62 stemmer, som alle stemmer for
forslaget.
Ad 7 – Valg af kandidater til opstillingliste til studienævnet
Magnus von Dreiager, 1. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant
Nicklas Bjeverskov, 1. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant
Elnaz Vossoughi, 1. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant
Ida Amalie Morsing Hansen, 2. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant
Emilie Mærsk, 3. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant
Amalie Toft Bentsen, 4. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant
Louise Gotfredsen, 4. år – modtog genvalg som studienævnsrepræsentant
Kasper Anker Gregersen, 4. år – modtog valg som studienævnsrepræsentant
Der skal findes 4 repræsentanter og 2 suppleanter.

Efter afstemning på generalforsamlingen, blev følgende valgt til at stille op som
studienævnsrepræsentanter for Foreningen af ErhvervsJurister:
Nicklas Bjeverskov, 1. år – med 37 stemmer
Louise Gotfredsen, 4. år – med 33 stemmer
Emilie Mærsk, 3. år – med 23 stemmer
2. suppleant: Amalie Toft Bentsen, 4. år – med 16 stemmer
Da der var stemmelighed mellem Kasper Gregersen, 4 år og Magnus von Dreiager, 1
år ved 18 stemmer hver. Der stemmes herefter om disse for at finde den fjerde
repræsentant og 1. suppleant.
4 studienævnsrepræsentant: Kasper Gregersen, 4. år – med 32 stemmer
1. Suppleant: Magnus von Dreiager, 1. år – med 22 stemmer
Ad 8 – Valg af ny bestyrelse
Lasse Evers, 1. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem
Rikke Bjerrum, 1. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem
Frederik Parishus, 1. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem
Gustav Zeest Leth, 2. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem
Nikolaj Skov, 2. år – modtog genvalg som bestyrelsesmedlem
Lukas Hartman Bonde, 3. år – modtog valg som bestyrelsesmedlem
Benjamin Willaume-Jantzen, 3. år – modtog genvalg som bestyrelsesmedlem
Mark Michael Olskær Hansen, 4. år – modtog genvalg som bestyrelsesmedlem
Louise Gotfredsen, 4. år – modtog genvalg som bestyrelsesmedlem
Der skal findes 6 bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter.
Efter afstemning på generalforsamling, blev følgende personer valgt til bestyrelsen i
Foreningen af ErhversJurister:

Benjamin Willaume-Jantzen, 3. år – med 46 stemmer
Nikolaj Skov, 2. år – med 45 stemmer
Mark Michael Olskær Hansen, 4. år – med 34 stemmer
Gustav Zeest Leth, 2. år – med 31 stemmer
Louise Gotfredsen, 4. år – med 26 stemmer
Lasse Evers, 1. år – med 24 stemmer
1. suppleant: Lukas Hartmann Bonde, 3. år – med 22 stemmer
2. suppleant: Rikke Bjerrum, 1. år – med 13 stemmer
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Ad 9 – valg af revisor og revisorsuppleant
Elnaz Vossoughi, 1. år blev valgt som revisor
Christina Haaning, 5. år blev valgt som revisorsuppleant
Ad 10 – Eventuelt
Ingen havde noget til eventuelt.

Underskrevet af dirigent Christina Haaning
D. 17 oktober 2018, Frederiksberg
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