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Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde 
10. september 2020, klokken 18.00  
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg 

1. Formalia 

1.1. Valg af referent 

Jacob Larsen 

1.2. Tilstedeværende 

Alle  

1.3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formand/næstformand 

Årshjul ”plug’n’play” mht. arrangementer.  

Overlevering, drejebøger, for de forskellige roller.  

Chateau Motel - Håndteret torsdag/fredag. Benjamin snakker med Tvarnø fredag.  

Der var risiko for ren online undervisning. Ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag morgen -> resulterede i 

aflysning af arrangement fredag, samt svar til dekanen, samt Ekstra Bladet.  

Som beskrevet til EB og dekanen, kontraherede vi med professionelle - der ikke overholdt alle retningslinjer - 

derfor blev yderligere arrangementer aflyst.  

Dekanen var glad for vores håndtering.  

Fredagen blev afholdt som hyggedag -> dette gik godt, og overholdte retningslinjerne.  

Virksomhedsdagen blev ikke til noget, da det viste sig svære end forventet at få virksomheder med til dette 

grundet Covid-19. Dette betyder at de penge FEJ gav til intro ikke er blevet hevet hjem.  

Det er ikke godt nok at dette ikke blev til noget, da vi har haft siden april.  

Der ses på muligheder for aktiviteter i løbet af året. 

Der ses på udvidelse af Fodboldudvalget, samt 7-mands dame- og herrehold. 
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2.2. Orientering ved kassere 

Ingen kontingenter i år -> grundet vedtægtsændringer.  

18.000kr færre end sidste år -> dette løses ved forlængelser af samarbejder.  

45.000kr færre indtægter. 

32.000kr brugt på Intro.  

Indestående midler: ca. 170.000kr 

Der har været manglende kontrakter til et par virksomheder -> Dette må ikke ske igen.  

Virksomheder der forlænger kontrakter -> dette skal ske inden næste generalforsamling.  

Der er oprettet nyt regnskab for næste år.  

 

2.3. Orientering ved udvalg 

Fodboldudvalget: Der skal mere struktur over det. FEJ og Retshjælpen skal trykkes på tøjet, samt der skal 

hives sponsorer ind.  

FEJebakken: Louise har brug for ekstra hænder. Der skal skrives meget - evt. en kontaktperson fra 

fodboldudvalget.  

Nye formandskaber er valgt i; Karriereudvalget, Rejseudvalget, FEJebakken, Festudvalget, Erhvervsudvalget, 

Arrangementsudvalget, Skiudvalget.  

 

3. Evaluering af introforløbet v. FEJ 

3.1. Chateau Motel 

 

 

3.2. Virksomhedsdagen 

 

 

3.3. Generelt 

Er taget i formandskabets beretninger.  
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4. Overdragelse til næste bestyrelse 

4.1. Årshjul 

Årshjulet er lavet som skabelon, samt feedback excel ark.  

 

4.2. Rollebeskrivelser 

Sendes til Jacob der uploader i et samlet dokument på dropbox.  

Dette skal ske senest i næste uge.  

 

5. FEJ aktiv fest 

Covid-19 sætter begrænsninger.  

Fredag. d. 9. oktober, start kl. 18. - med mad.  

Ansvarlige: Lavsen, Marcus, Louise, Ida.  

Økonomiske rammer:  

 

6. Ansøgning til udvalg 

Frist for ansøgning: d. 25. september.  

Lister med valgte medlemmer sendes til bestyrelsen senest d. 30. september. 

Bestyrelsen sender mail adgang ud til alle nye formænd.  

Udvalg skal ”godkendes” af bestyrelsen, inden dette meldes til valgte medlemmer.  

 

7. Generalforsamling 

Torsdag d. 15. oktober, kl. 18. 

 

8. Næste møde 

8.1. Dato 

Torsdag d. 1. oktober kl. 18.  

 

9. Eventuelt 

Afstemning om FEJ og Retshjælpen som tryk på Fodboldholdets tøj:  

For: Alle 

Imod:  
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Økonomiske ansøgninger til skiudvalget: 

Fælles FEJ GoPro - video af skituren, til senere promo. Kameraet kan også bruges til andet, á 4.000-5.000kr.  

Dette kan skaffes gennem Activity pool hos CBS Students. 

For: Alle 

Imod:  

 

 


