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Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde 
1. oktober 2020, klokken 18.00  
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg 

1. Formalia 

1.1. Valg af referent 

Jacob 

1.2. Tilstedeværende 

Thomas, Jonas, Lina, Benjamin, Marcus, Louise, Jacob 

1.3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formand/næstformand 

Det der skal tales om, er som punkter.  

 

2.2. Orientering ved kassere 

Kasserer har holdt møde, om hvorvidt vi skal momsregistreres.  

Værdiregistreringen må ikke overstige 50.000 - da vi derved skal betale moms af evt. sponsorater.  

Der skal laves en to-do til kommende kasserer og head of relations, hvor at sponsorat kontrakter skal deles 

op i en split a la ”5.000 - modydelse, 15.000 gave”.  

Revisor er i gang med at revidere regnskabet.  

 

2.3. Orientering ved udvalg 

Der er valgt nye udvalg og derfor ikke meget at skrive hertil.  

 

3. Overdragelse til næste bestyrelse - status 

3.1. Årshjul 

Det er laves og sendes til Jacob der lægger det op på Dropbox. 

 

3.2. Rollebeskrivelser 

Der mangler kun en rollebeskrivelse af Head of Relations.  
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4. Godkendelse af udvalg 

Festudvalget - Godkendt, til trods for at de er en over.  

Rejseudvalget - Godkendt. 

Arrangementsudvalget - Antallet af medlemmer skal skæres ned. Det reviderede udvalg skal godkendes af 

bestyrelsen.  

Erhvervsudvalget - Antallet af medlemmer skal skæres ned. Det reviderede udvalg skal godkendes af bestyrelsen. 

Karriereudvalget - Afventer kommunikation fra formand.  

Skiudvalget - Godkendt. 

FEJebakken - Godkendt. 

Fodboldudvalget - Godkendt.  

 

5. Økonomiske ansøgninger 

Skiudvalget - Prioriteret liste givet.  

Såfremt der ikke er nogle restriktioner på destinationen, gives der 13.000kr. til tre af dem på den prioriterede 

liste, Beer pong á 8.000kr., Tour de Chambre á 2.000kr., samt dagskonkurrencer á 2.000kr.  

Dette gælder dog kun såfremt der ikke forefindes restriktioner i forbindelse med CoVid-19. Findes disse må 

udvalget komme med nye ansøgninger til den kommende bestyrelse.  

For: Alle. 

 

6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes stadig - der arbejdes på et lokale til bestyrelsen.  

Der genanvendes links til de ekstraordinære generalforsamlingerne.  

Der anvendes Surveymonkey eller anden platform til afstemning.  

Listerne opdateres løbende direkte op til afstemning.  

 

7. Opsamling på året 

Formand: Corona har sat begrænsninger på vores virke. Hvorfor dette har været et anderledes år.  

Vi har dog fået noget for hånden og fået samlet op på en masse løse ender.  

Der er blevet langt en god bund for den kommende bestyrelse.  

Der mangler en FEJ Aktiv fest - dette bliver dog desværre umuligt at lave, grundet Corona.  

Arrangementer inden Corona var store succeser. Der er skabt et nyt Fodboldudvalg med fodboldhold og 30+ 

deltagere.  
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8. Eventuelt 

Slack afstemninger: 

D. 11/3-20 

FEJ Aktiv fest d. 13/3-20 aflyses grundet Covid-19. 

For: Alle 

 

D. 28/7-20 

Opdatering af hjemmeside á 3.000kr.  

For: Fire for 

Imod: Ingen imod 

 

Flytte INTROs dropbox ind i FEJs. 

Jacob, Thomas, Marcus, Lina og Louise er inhabile. 

For: Alle 

 

Tøjsponsorat til Intro.  

Samme inhabile som ovenfor.  

1. Strømper 

For: tre 

Imod: én 

2. Shorts og t-shirts 

For: Alle 

 

D. 28/8-20 

Aflys FEJ Fest d.d.  

For: Alle 

 

D. 21/9-20 

Aflys FEJ Aktiv fest grundet Covid-19.  

For: Alle 
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D. 23/9-20 

FEJ sponsorat af én ramme øl til fodboldholdet efter kamp.  

For: 7 

Imod: Ingen 

 

D. 4/10-20 

Sponsorat af anførerbind og tape til fodboldholdet á 300kr.  

For: 8 

Imod: Ingen 

 

Tak for et godt år!  


