Foreningen af ErhvervsJurister
København, juli 2020

Dagsorden for FEJ ekstraordinær generalforsamling
28. juli 2020, klokken 17.00
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg samt Microsoft Teams
1.

Formalia
1.1. Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Tobias Dinesen. Valgt.
1.2. Valg af referent
Bestyrelsen peger på Andreas Buus. Valgt.
1.3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Godkendt.
1.4. Fremlæggelse og godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.

Ændringsforslag til vedtægter
Medlemskab
2.1. §4, stk. 1, ændres til ”Alle HA(Jur.)- og CM(Jur.)-studerende optages automatisk i foreningen. Dimittender er
optagelsesberettigede som støttemedlemmer.”
2.2. §4, stk. 2, ændres til ”Bestyrelsen kan i et begrænset omfang tillade, at andre med en relevant tilknytning til
uddannelserne kan optages som støttemedlem.”
2.3. §4, stk. 3, 1. pkt., ændres til ”Bestyrelsen kan nægte en person optagelse, hvis et simpelt flertal af
bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.”
Kontingent
2.4. Afsnit om kontingent ændres til ”Kontingent for støttemedlemmer”
2.5. §6, stk. 1, ændres til ”Kontingentet for støttemedlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling for
næste regnskabsår.”
2.6. §6, stk. 2, 1-3 led, slettes
Bestyrelse
2.7. §7, stk. 6, ændres til ”Er det ikke muligt at udpege 3 repræsentanter i henhold til §7, stk. 5, indstiller
bestyrelsen suppleanter blandt foreningens aktive medlemmer.”
2.8. §7, stk. 7, slettes
2.9. §7, stk. 8, ændres til §7, stk. 7.
2.10. §9, stk. 5, slettes
2.11. §9, stk. 6, ændres til ” Den afgående bestyrelses formand og næstformand sørger for en fornuftig
overdragelse af arbejdsområder til den nye bestyrelse.”
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2.12. §9, stk. 7, slettes

Regnskab og revision
2.13. §10, stk. 1, ændres til ”Foreningens regnskabsår løber fra 1. september - 31 august.
Indkaldelse
2.14. §13, stk. 2, ændres til ”Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal
offentliggøres, så det er til tilgængeligt for alle medlemmer. Dette sker via foreningens hjemmeside, samt de
til hver en tid fungerende sociale medier.”
2.15. §13, stk. 5, 4-6. pkt. ændres lig §13, stk. 2 ændringen.
Procedure
2.16. Ny §14, stk. 2 - dagsorden for ekstraordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent og referent
2. Konstatering af forsamlingens lovlighed
3. Fremlæggelse og godkendelse af dagsordenen
4. Behandling af indkomne forslag, herunder ændringsforslag til vedtægter, udtalelser o.l.
5. Eventuelt.
2.17. §14, stk. 1, ændres til ”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
følgende punkter.”
2.18. §14, stk. 1, punktet om kontingent ændres til ”Fastsættelse af støttemedlemskontingent”
2.19. §14, stk. 2, ændres til stk. 3
2.20. §14a, stk. 4, slet til andet punktum
Afstemning
2.21. §15, stk. 4, der indføres ”Med mindre andet er gældende”
Vedtægtsændringer
2.22. §17, stk. 2, 1. pkt., ændres til ”Til væsentlige ændringer af foreningens virke kræves 2/3 majoritet…”
Hele punkt 2 forfalder, grundet de anses for væsentlige ændringer, hvorfor der til mødet er for lavt
fremmøde til at gennemføre ændringen, jf. vedtægterne.
3.

Eventuelt
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Bestyrelsen meddeler, at de vil indkalde til en ekstra ekstraordinær generalforsamling på et
senere tidspunkt, således de kan gennemføre vedtægtsforslagene. Der kigges på mulighederne for at afholde det
med fysisk fremmøde.
Generalforsamling er afsluttet kl. 17.10.
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