Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
Tobias Dinesen indstillet til dirigent. Valgt.
Andreas Buus indstillet referent. Valgt.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
Afholdes oktober. Godkendt.
Indkaldelse 14 dage før. Godkendt.
Dog obs omkring regnskab, der skal op 14 dage forinden. Dette har bestyrelsen ikke gjort. Der
bliver spurgt efter indvendinger. Ingen indvendinger, mødet fortsætter.

3. Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
4. Formandens beretning
Som så mange andre steder har vi været begrænset af corona, hvorfor der efter marts har
været stilstand i FEJ og generelt på studiet.
Inden da:
Festudvalg: 2 fester
A-team: 2 events med stor succes.
Karrieredag med stor succes og stort fremmøde. Nok det størst event afholdt på CBS for
HA./CM(jur) – 300 studerende og flot deltagelse fra både studerende og virksomheder.
25 virksomheder som er meget interesseret i vores studerende og i samarbejde med FEJ.
Flere virksomheder ligger i pipeline og dialog om flere partnerskaber.
Stiftet to nye udvalg: Fodboldudvalg og skiudvalg.
Stor social deltagelse og afholdt første skitur med stor succes, samt et fodboldhold der spiller
en masse kampe, dog uden sejre.
Fra bestyrelsens side er der etableret en kalender og et årshjul, som viser hvornår der er
events samt eksamener på de forskellige årgange. Der er også blevet nedfældet nogle klare
rollefordelinger i bestyrelsen.
Vi har haft vækst på alle parametre de sidste 3 år og især det sidste år, hvor vi er vokset fra 56 virksomheder til 30+ samarbejdsvirksomheder. Formanden er stolt over at give stafetten
videre. Vi har nu rammerne for at en ny bestyrelse kan komme ind og køre videre.
Vi nåede sindssygt meget inden corona. Bestyrelsen er stolt over aktiviteten før Corona. Vi
kan altid gøre det bedre, men alt i alt godkendt og stolt.
Chateu Motel levede ikke op til de regler der var i introen, men FEJ håndterede det godt og
havde en større rolle under intro. Fredagen var rigtig god. Det forventes at det bliver
nødvendigt med større involvering i intro fra FEJs side af i fremtiden.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Marcus Worm og Louise Handanah Gotfredsen fremlægger regnskabet.
Regnskabet ligger på hjemmesiden.

Kontingenter er faldet, som følge af at der er vedtaget at det er gratis fra HA/CM(jur.) at være
medlem.
Sponsorater er faldet en smule, skal dog ses i lyset af corona, det er derfor forventet og man
regner med det stiger igen.
Udgifterne er faldet, især under intro. Vi har øget tilskud til de forskellige udvalg, for at give
dem bedre muligheder hvilket kan ses i A team og karriereudvalget.
Der er brugt færre penge på IT og møder i år. Vi regner med at IT fastholder sin pris nu,
grundet tidligere ekstraordinære omkostninger. Vi har indført forsikringer i år.
Vi har et underskud i FEJ, dog et der er mindre end sidste år. Vi er trygge ved situationen, da
vi generelt har en sund økonomi.
Likvider: 173k cirka.
Tilgodehavender på 15k.
Sidste år havde vi større egenkapital, dog faldet grundet underskud. Få udsving og vi er godt
tilfredse med, at corona ikke har påvirket regnskabet mere.
6. Fastsættelse af støttemedlemskontingent
Bestyrelsen indstiller 50 kr./årligt. – Det skal nævnes at støttemedlemmer ikke er stemme- og
opstillingsberettiget. Vedtaget.
Der tages 5 minutters pause til at melde ind, om man vil stille op til bestyrelsen og SN i en
besked til Benjamin.
7. Valg af bestyrelse, herunder valg af første- og anden-suppleant
Der er fredsvalg til bestyrelsen:
Tobias Blæsild Dinesen, Jacob Theis Larsen, Jonas Egelykke, Marcus Worm Petersen, Nadia
Wedel Madsen og Annemone Tove Abildgaard.
1. suppleant: Andreas Kornum Buus
2. suppleant: Emilie Mærsk
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
1. Thomas Lavsen
2. Louise Handanah Gotfredsen
9. Valg af eventuelle kandidater til opstillingsliste til studienævnet
Opstillede:
Andreas Kornum Buus
Louise Handanah Gotfredsen
Lina Lindal Klemmensen
Emilie Mærsk
Annemone Tove Abildgaard

Valgt:
1. Louise Handanah Gotfredsen
2. Lina Lindal Klemmensen
3. Emilie Mærsk
4. Andreas Kornum Buus
Suppleant: Annemone Tove Abildgaard
10. Eventuelt
Formanden takker af.

