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Dagsorden for FEJ Bestyrelse 

18. juni 2021, Klokken 13.00 

Frederiksberg 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende 

Marcus, Tobias, Nadia, Anemone, Jacob, Louise, Jonas  

Manglende; Cecilie og Christine 

Referent Jacob 

 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formandsskabet 

FEJ-Introdagen, der er sendt mail ud til samarbejdspartnere. Horten og PwC mangler 

stadig at vende tilbage.  

Der er rod if.t. hjemmesiden, der mangler referater. Der ligger nogle på messenger.  

Der oprettes et punkt fremover inden godkendelse af dagsorden, hvor det er 

godkendelse af forrige referat.  

Nadia melder sig til at kontakte PwC og Horten.  

Vi mangler én virksomhed under INTRO til oplæg. Dinesen tager kontakt til evt. 

Deloitte og Accura. Marcus foreslår en anden branche. GoBoat som iværksætter 

indslag? 

Køb af kabler så vi kan connecte til forskellige steder med computer når vi er ude i 

lejede lokaler.  

Sagen med EY løst, ved at slå halvskade. De betaler 5.000 for deltagelse under INTRO.  

 

2.2. Orientering ved udvalg 

A-Team: Fodboldkamp lørdag. Der kommer øl og måske hotdogs. 

Erhvervsudvalg: Afslutning i dag for udvalget. Der arbejdes på et besøg hos Horten 

efter sommerferien. Udvalgsformænd træder af, og gør klar til at overdrage til 

kommende formandskab. Virksomheder med besøg i deres sponsoratpakke er 

kontaktet.  

FEJebakken: intet der. Evt. absorberes af fodboldudvalget. 
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2.3. Orientering ved kasserer 

Intet ind eller ud pt.  

Faktura sendt til EY.  

Regnskabet er stabilt, fodboldudvalget er det eneste udvalg der har brugt penge siden 

sidst. Skov mangler stadig at tilbagebetale fra A-Team event.  

 

3. Dokumenter til FEJ’s hjemmeside 

Beskrevet ovenfor i meldingen fra formandskabet. 

4. Opsamling af Deltagelse i bestyrelsen 

Hvem har tænkt sig at stille op igen. 

Måske Jacob, Anemone og Tobias.   

5. Oprettelse af Webshop 

Det vurderes at der laves en side hvor man fremviser varerne og så en håndholdt 

kortlæser medlemmerne kan betale ved.  

Fordelen ved kortlæseren er at den også kan bruges ved andre events. 

6. Næste møde 

6.1. Tid og dato  

24/7-21 kl 13.  

7. Eventuelt 

Jonas undersøger hvilke kabler der skal bruges fra biografen.  

Marcus snakker med skat om momsregler hvis vi begynder at sælge merchandise. 

Printet et nyt æresbevis til Kim Østergaard. 
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8. Samlet liste over Slack Afstemninger 

d. 10.11.2020 

FEJ Mundbind 

7 Stemmer for 

Ingen imod 

d. 17.11.2020 

SoMe Konkurrence m. præmie: Beosound anlæg á 2000kr.  

9 stemmer for 

Ingen imod 

d. 17.11.2020 

Hvor meget skal der laves på FEJ hjemmesiden 

Forsideopdatering samt partnerside á 1797kr + moms.  

0 stemmer 

Æresmedlemsside á 1198kr + moms.  

0 stemmer 

Begge ovenstående forslag á 2995kr + moms.  

7 stemmer for 

Ingen imod 

Oprettelse af shop á 6000kr + moms. 

0 stemmer for 

Alt ovenstående á 9000kr + moms.  

0 stemmer for 

Intet 

0 stemmer for 

d. 22.11.2020 

100 Mundbind á 30kr stk. plus moms og fragt á 150kr. 

7 stemmer for 

Ingen imod 

d. 30.11.2020 

Uploade jobopslag fra kammeradvokaten pro bono 

7 stemmer for 

1 imod 

d. 11.12.2020 

200 mundbind yderligere á 24kr stk.  

9 stemmer for 
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d. 27.01.2021 

Inkludering af FalckEkdahl på FEJs hjemmeside under ”FEJ-Netværket” 

9 stemmer for 

Ingen stemmer imod 

d. 11.02.2021 

Æresmedlem-beviser á 200kr 

8 stemmer for 

Ingen stemmer imod 

d. 23.02.2021 

Bestyrelsen biddrager til kontingentet for fodboldholdet.  

5 stemmer for 

Ingen stemmer imod 

4 inhabile 

d. 12.03.2021 

A-Team får 15000kr til et arrangement for medlemmerne hvor de selv bestemmer 

hvordan disses udnyttes. 

7 stemmer for 

2 inhabile 

d. 23.03.2021 

A-Team arrangement - betaling for deltagelse til de af udvalgets medlemmer der har 

arrangeret eventet. 

Dem som har arrangeret, får det gratis 

2 stemmer for 

2 inhabile 

Ingen får det gratis  

2 stemmer for 

2 inhabile 

Alle fra A-team får det gratis 

Ingen stemmer for 

2 inhabile 

De får et beløb som de kan dele ud, hvis ikke alle pladser bliver taget  

2 stemmer for 

2 inhabile  

uløst, ingen får noget.  
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d. 26.04.2021 

Skal FEJ-Skiudvalget have lov til at fortsætte med nuværende udvalg, grundet misset 

skitur?  

Ja til nuværende udvalg 

0 stemmer for 

Nej hele udvalget skal vælges som andre udvalg 

0 stemmer for 

Hvis de tilføjer 2 fra første år 

7 stemmer for 

d. 26.04.2021 

Godkendelse af fodboldudvalgets økonomiske ansøgning á øl og ICE efter kampe 

8 stemmer for 

Ingen stemmer imod 

d. 08.06.2021 

A-Team økonomisk ansøgning til arrangement ved fodboldholdets sidste hjemmekamp 

med pølser og fadøl á 16.000kr.  

Ja, hvis det nedsættes til evt. 13000kr.  

3 stemmer for 

2 inhabile 

Ja, uden forbehold 

4 stemmer for 

2 inhabile 

Nej 

Ingen stemmer for 

2 inhabile 

d. 10.06.2021 

Godkendelse af erhvervsudvalgets økonomiske ansøgning til afsluttende arrangement for 

udvalget, svarende til julefrokost.  

Ja  

4 stemmer for 

Ingen stemmer imod 

1 inhabil 


