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Dagsorden for FEJ Bestyrelse 

22. maj 2021, Klokken 12.00 

Frederiksberg 

1. Formalia 

1.1. Tilstedeværende 

alle. 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

godkendt. 

2. Orientering 

2.1. Orientering ved formandsskabet 

intet nyt, kommer under udvalg. 

2.2. Orientering ved udvalg 

Festudvalget: Der bliver planlagt ØL, med øldart, ølbowling og andre lege med øl.  

Forsamlingsforbuddet har gjort det lidt svært, men nu med genåbningen gøres dette 

nemmere. Det bliver udendørs, og i hold. Økonomisk ansøgning er sendt.  

A-Team: Ingen nye arrangementer undervejs.  

Fodboldudvalget: Guldager er gået af som næstformand, Jacob Wendler er blevet 

næstformand.  

Erhvervsudvalget: arbejder på besøg hos Horten.  

Rejseudvalget: Der er ikke sket noget her.  

Skiudvalget: I gang med at finde nye medlemmer fra 1. år.  

2.3. Orientering ved kasserer 

Regnskabet er opdateret fuldstændig. Der er udestående fra A-Team der mangler at 

tilbagebetale fra cocktail arrangementet. Det forventes at dette kommer i løbet af den 

kommende uge.  

Tilskud fra studienævnet er kommet.  

Alle samarbejdspartnere har betalt undtagen DJØF der endnu ikke har fået faktura.  

Overskud på ca. 83.000 for året indtil videre.  

A-team har været største udgift.  

FEJE-bakken har også brugt en del på konkurrencer og kalender.  

Ift. INTRO, har der ikke været enighed om hvorvidt FEJs tilskud til INTRO dækker 

depositum ved evt. skader på lejede ting. Dette vil blive gjort til en vurderingssag ift. 

hvorvidt vi dækker eller ej. 
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3. Valg af formænd og næstformænd 

Der udmeldes en dato senere. 

4. Fej-nætværkspartnere 

Advokatsamfundet som netværkspartnere eftersom de ønskede et jobopslag på vores 

socialemedier. Partnerside til EY og Horten er blevet oprettet og Kammeradvokatens 

adresse bliver opdateret. Der vil blive meldt ud hvordan FEJ medlemmer anvender de 

rabatter osv.  

Champagnekælderen ønsker ugentlige opslag, vi kommer med andre forslag da vi ikke 

ønsker alle socialemedier fyldt med alkohol. Der foreslås instagram stories eller lignende.  

 

5. FEJ intro 

5.1. Introdagen 

Vi har lavet en aftale med dagmarteateret med plads til 207.  

Der vil desuden være forplejning.  

Salen haves fra 9-13 og indtil videre haves der 4 oplæg.  

1-2 oplæg yderligere ønskes.  

Indtil videre skal der laves Program og EY sendes en faktura.  

Galla efter introdagen? Egenbetaling á 150kr fra nye studerende med tilskud fra FEJ.  

Undersøge hvorvidt vi kan leje en natklub efterfølgende. 

Primært for de nye studerende - hvis restriktionerne tillader det, kan der åbnes op for 

at alle årgange kan deltage.  

Acadamic Books bliver kontaktet ift. muleposer til FEJ introdag.  

 

Gallafesten/FEJ fest - Louise og Rolighed 

 

5.2. FEJ støtte til intro 

FEJ gav sidste år tøj til intro - skal dette gentages i år?  

Der blev brugt 10.000 sidste år. 

INTRO indkøber og sender en ansøgning til FEJ.  

FEJ kommer ud under intro på første dag og fortæller lidt om hvem vi er, så vi kan 

skrive omkring fej fester og arrangementer under INTRO.  

Der blev sidste år sammenlagt brugt 32.000 på INTRO fra FEJ.  
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6. Arrangementer i sommerferien 

Festudvalgets ØL bliver den 10. juli.  

A-Team: måske arrangere FEJ-dag? Sportsdag? 

FEJe-bakken: tour de bodega? 

 

7. Bestyrelsens FEJ-aktiv dag 

Økonomisk ansøgning til FEJ-aktiv dag á 50.000kr - afvist. 

FEJ vil gerne støtte op med 15-25.000kr, resten er egenbetaling.  

Dato: 13/14 august?  

 

8. Oprettelse af Webshop 

Jacob kigger på alternativer til mobilepay ift. webshop.  

 

9. Næste møde 

9.1. Tid og dato  

18. juni kl. 13.  

 

10. Eventuelt 

Økonomiske ansøgninger:  

Festudvalgets ØL á 4.000kr.  

8 for, Rolighed inhabil. 

 

Der skal ryddes op i adgang til FEJ sider. 

Louise har admin rettigheder og kigger på dette. 


