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Referat for FEJ Bestyrelse 

7. september 2021, Klokken 18.00 

Frederiksberg 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende 

Marcus, Louise, Jonas, Anemone, Nadia, Jacob 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Ja 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Orientering 

3.1. Orientering ved formandsskabet/ status på året som er gået 

Foreningen har haft god indtjening i år, 132.500 kr. i virksomhedssponsorater.  

Der er kommet nye samarbejdspartnere, og disse har været tilfredse.  

Så alt i alt, har vi på sponsoratsiden haft et godt år.  

Til overgangen vedhæfter nuværende bestyrelse et notat om forholdet med en given 

samarbejdspartner, specifikke ønsker hos disse og gode råd m.m.  

Bestyrelsen her, har gjort det muligt for kommende bestyrelse at selv vælge om der 

skal bruges penge eller indhentes yderligere større sponsorater. 

 

3.2. Orientering ved udvalg 

A-Team: Nyt formandskab. Ikke så meget at melde om her, formandskab bestående af 

Gustav Zeest formand, Thomas Sørensen næstformand. 

Erhvervsudvalg: Frederik Jakobsen formand, Hannah næstformand. 

Rejseudvalget: Cecilia Worn og Frederikke Jönsson evt, med støtte fra bestyrelsen.  

Fodboldudvalget: samtaler med FA om et pigehold, Gaml formand, Jacob Wendler 

næstformand. 

Festudvalget: tvivl om nyt formandskab.  

Karriereudvalget: tvivl om nyt formandskab. 

 

3.3. Orientering ved kasserer 

Gode indtjeninger ved sponsorater, der mangler afstemning af det sidste med INTRO 

og Christine efter FEJ-Aktiv Dag. Herudover kommer der regning fra biografen efter 

FEJ-dag under INTRO. Webhost hos One.com har trukket penge direkte fra Louises 
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dankort, dette skal ændres til faktura.  

A-Team har brugt mange penge i år, samt FEJebakken.  

Der er overskud på budgettet.  

Alle regninger er blevet betalt, der mangler dog noget kommunikation if.t. kvitteringer 

der sendes til FEJ@fej mailen, disse skal sendes til kasserer@fej mailen.  

Louise kontakter Thomas Lavsen, eftersom han er ekstern revisor til kommende 

generalforsamling.  

4. Status på samarbejdspartnere 

Dokumentet er ikke 100% opdateret, dette skal gøres.  

5. Kabler til PC 

Skubbes til næste bestyrelse. 

6. Semesterstartsfesten 

FEJ får ikke lov til at have telt oppe. Vi forsøger at finde et sted at have samlingsspot. 

7. Generalforsamling 

En torsdag, så medlemmerne kan gå på Nexus efterfølgende, 14. oktober, kl 18-19.  

Eventet og indkaldelse skal komme allerede nu 

Louise ordner budget så det kommer op, min. 14 dage før. 

Evt. drinksbilletter til de medlemmer der deltager.  

Afstemning om drinks billetter á 4.000kr 

Alle for.  

 

8. Evaluering 

En evaluering af året, mhp. året der er gået, inden for denne bestyrelse. 

Har der været stress, har ansvarsfordelingen været tilstrækkelig osv. osv. 

Et SoMe-team fremfor en specifik SoMe-ansvarlig fungerer, dette bør føres videre.  

Til INTRO bør der være 1-2 INTRO ansvarlige i bestyrelsen, for hvordan bestyrelsen 

deltager. SoMe-delen har stotset ikke set et boost under årets INTRO, og bør fokuseres på.  

Dagsorden kommer i bedre tid. Årshjul for bestyrelsen.  

Der sendes en mail ud med evaluering af samarbejdet, til samarbejdspartnere.  

Anemone skriver et udkast til denne evalueringsmail.  

Den næste bestyrelse bør overveje hvor mange der skal være med som vejledere.  

Uddelegering af ansvar - man skal være i bestyrelsen fordi man vil det, der er forskel på at 

være valgt ind, eller udvalgsrepræsentant.  
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9. Overlevering til næste års bestyrelse 

Ny bestyrelse møder evt. gammel bestyrelse, for at overlevere.  

 

10.  Økonomiske ansøgninger 

Månedlige sociale event til fodboldudvalget, 3 gange i efteråret.  

650kr.  

Stemmer for: Alle 

Stemmer imod: Ingen 

 

En ramme øl pr. kamp og ice, fodboldudvalget. 

1600kr.  

Stemmer for: Alle 

Stemmer imod: Ingen 

 

Arrangement ifm. sidste fodboldkamp, oprykning.  

5440kr.  

Stemmer For: Fire stemmer for. 

Stemmer for Differencen: 

Stemmer Imod: 

Stemmer Blank: to stemmer blankt. 

Note: forslag til kommende bestyrelse: ingen penge til julefrokost.  

 

11. Næste møde 

11.1. Tid og dato  

24/9 kl. 18. 

 

12. Eventuelt 

 


