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Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde 
21. marts 2020, Klokken 16.00  
Skype 

OBS! Dagens møde afholdes via Skype. Mødet kommer til at fungere sådan, at alle ringer ind, hvorefter 
man melder ind på chatten (skriftligt), hvis man har noget til punktet. Thomas er ordstyrer og tildeler ordet. 

1. Formalia 

1.1. Valg af referent 

1.1.1. Louise 

1.2. Tilstedeværende 

1.2.1. Benjamin, Thomas, Linder, Marcus, Jonas, Ida, Lina, Louise.  

1.2.2. Jacob ikke til stede  

1.3. Godkendelse af dagsorden 

1.3.1. Godkendt 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formanden/næstformanden 

2.1.1. Udskudt vores events grundet COVID-19, Mulig samarbejdsaftale med TopDanmark. AIG skal fjernes fra 

hjemmesiden.  

2.2. Orientering ved udvalg 

2.2.1. Erhvervsudvalget: Prøver at presse 2 virksomheder ind, men det ser ikke umiddelbart realistisk ud. En 

forespørgsel ift. FEJ-dagen: har fået Jakob Ellemann ud og muligvis også få vækstfonden ud og lave en 

paneldebat. FEJ-dagen rykkes og ændres muligvis til FEJ-dagen under intro? FEJ-dagen er som 

udgangspunkt aflyst grundet COVID-19, evt rykket til august eller september – status på dette 1 april. 

Der skal komme en ny formand i udvalget.    

2.2.2. Rejseholdet: Alt er op af bakke, måske tage en update 1 maj. Brainstorme steder til den varme tur.  

2.2.3. FEJebakken afventer ift. COVID-19 

2.2.4. A-team: Bowling gik godt, og der var virkelig mange – men ikke så mange med videre på nexus.  

2.2.5. Festudvalget: Fest bliver aflyst, og de skal afvente REKOM. Overvejelser om at holde én kæmpe fest og 

bruge pengene der.  

2.2.6. Fodboldudvalget: Spillede 2 kampe før rækkerne blev aflyst. Valgt 7 medlemmer til selve udvalget, 

bilal, sofie, jakob wendler, nino, thomas, christian tobias gaml – mange 1 års der kan føre udvalget 

videre.  

2.3. Orientering ved kasserer 

2.3.1. Sker ikke meget grundet COVID-19. Følger op på møde med banken. Laver nyt kort, enten i kasserer 

eller formandens navn.   
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3. Poster 

3.1. Opfølgning 

3.1.1. Kasserer – Overdragelse 

3.1.1.1. Se punkt 2.3.1. 

3.1.2. SoMe 

3.1.2.1. Der er travlt, men Ida har styr på det.  

3.1.3. Business relations 

3.1.3.1. Linder har haft et møde med leder i Top Danmark, og er mulige samarbejdspartnere. Overvejer 

et møde med Tryg. PwC vil gerne have en dialog oppe i næste uge. Dansk Industri vil gerne indgå 

samarbejde. DJØF vil gerne have workshop igennem, og holder det in house – vi retter os efter 

myndighedernes anvisning.   

3.1.3.2. Potentiel sponser til fodboldholdet 

3.1.3.2.1. Mulighed for 2 eller 3 sponsorer til udvalget, Linder tager fat i vores eksisterende og 

udvalget prøver at samarbejde med andre. Vi skal have FEJ’s logo, og retshjælpens logo på.   

4. Databaser/oversigter 

4.1. Logins – status? 

4.1.1. Strøget grundet Jacob ikke er her, Thomas følger op.  

5. Økonomisk støtte fra CBS Students 

5.1. Muligheder/ideer 

5.1.1. Til fodboldholdet: Bolde, trøjer, opvarmningstrøjer, tryk på trøjer. Evt om nye/flere spillersæt. 25-

30.000 ansøges om  

5.1.2. Rejseholdet: Tur til London søg penge fra students. 50.000 ansøges om  

6. Næste møde 

6.1. Dato 

6.1.1. 20 april – enten over skype eller ved fysisk fremmøde.  

7. Ansøgninger om økonomisk støtte 

7.1. Gennemgang 

8. Eventuelt 

8.1. Events i nær fremtid 

8.1.1. FEJ aktiv fest – plan 

8.2. Lave nye faner til de nye udvalg, og opdatere informationstekst til de forskellige udvalg.  

8.2.1. Billeder og lister til hjemmeside, sendes til Egelykke.  


