
Erhvervsøkonomisk Forening - BEA 

Dagsorden 
02/02-2022 kl. 19:00 - Online 

Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Mødeleder: Rikke Staal Rasbøl 

Deltagere: Yusur Ahmad, Emilie Thomsen, Daniel Hagh, Mathias Helskov, Mads 
Aabo, Lukas Storgaard, Maja Grønholdt 

 

I. Velkomst 

II. Registrering af fremmødte 

III. Godkendelse af sidste mødereferat 

Godkendt 

IV. Formandens punkter 

V. DJØF - møde + AKA 

Arrangementsudvalget fortæller om mødet 

Deres juniorkonsulenter kommer til at promovere AKA fremadrettet. Det regnes 
ikke med at blive et problem, men vi skal være opmærksomme ift. CA 

Djøfbladet vil høre om vi vil medvirke en artikel - det er der ikke stemning for. 

VI. Møde med Jannek 

Møde om rustur 

- Vi arbejder stadig hårdt på, at blive en del af den officielle studiestart 
- Instituttet overvejer at bruge pengene fra rusturen på faglige aktiviteter i 

stedet 
- Mads og Rikke kommer med til instituttets næste møde om studiestarten 

Møde om Business School days 

- Uge 12 og 13 - 4 aktiviteter i løbet af de to uger 
- Mads og Rikke sidder i arbejdsgruppen i år, der skal planlægge 

arrangementerne 

VII. Nyt fra udvalgene 



Næstformand: 

- Har skrevet til cand inden nytår. Rasmus vil vende tilbage snart i forhold til at 
få slået noget op 

Kasserer: 

- Vi har ret mange penge i overskud 
- Fodboldholdet for pigerne er startet op og det er gået godt 

Sponsor: 

- Har snakket med Bryggeriet 
o Vi skal tage stilling til, om UBN eller Flakhaven passer bedst til os? 

- Har fået en mail om Venture Cup 
o Lukas skriver til ham, at et foredrag eller lignende kunne være 

interessant og hører, hvad de forventer fra os. 

Arrangement: 

- Vinsmagning med DJØF 
- Primært DJØF der står for det 
- Vi får Signe til at arbejde videre med det 

- Excel med DJØF 
- Det virkede til at der var interesse fra vores medlemmer 
- Der tages kontakt til Signe igen 

- Møde med CA om faglige arrangementer 
- Den lukker vi, da der ikke er den store interesse for det 

- Fest? Forsinket julefrokost el. “semesterstartsfest” for HA og cand.merc 
- Lukas, Helskov og Daniel undersøger, om vi kan afholde en fest med 

mad på et Rekom sted 
- Trivselsuge SDU 2022 - besked fra Morten 

- Maja svarer, at vi har så meget andet på tegnebrættet, at det ikke 
giver mening for os 

 

VIII. Kontortider 

8/2 Rikke 

15/2 Rikke 

22/2 Emilie 

1/3 Rikke 

IX. Dato for næste møde aftales 

3/3 kl. 18. Lokation er fysisk - bestemmes senere 



X. Eventuelt 
 

- Der skal laves noget content til vores instagram. Optages på næste 
bestyrelsesmøde - det står Maja for at planlægge 

- Padeldag for bestyrelsen 🡪 Mads planlægger det 
- Påskefrokost for bestyrelsen i start april 

 

XI. Mødet hæves 
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