
Erhvervsøkonomisk Forening - BEA 

Dagsorden 
03/03-2022 kl. 19:00 - Hos Lukas 

Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Mødeleder: Rikke Staal Rasbøl 

Deltagere: Yusur Ahmad, Emilie Thomsen, Daniel Hagh, Mathias Helskov, Mads 
Aabo, Lukas Storgaard, Frida Schjerning 

 

I. Velkomst 

II. Registrering af fremmødte 

III. Godkendelse af sidste mødereferat 

Alle deltagende har godkendt sidste mødes referat.  

IV. Formandens punkter 

V. DJØF 
- Møde med djøf d. 7/3  
- Snakke om samarbejde, arrangementer  
- Bingo, vinsmagning  

VI. Business School 
- Møde med Jannek Sommer igen 
- Ved at blive optaget videoer, som skal deles 
- BS vil gerne have, at BEA laver stand til karrieredag d. 31/3 (14-16) 
- BEA skal dele nogle opslag  

VII. Aspiri 
- Mail fra Aspiri til sammenlægning af vores og deres kurser 
- Rikke giver Aspiri et svar  
- Vi ønsker at lade kurser være gratis for medlemmer + ikke give Aspiri 

adgang til vores medlemmer. Mulig interessekonflikt med uni også.  

VIII. Dame-fodboldholdet  
- Der er folk til træninger  

IX. Oprydning af kontor 
- Kan gøres i kontortid 
- Vi skal have fundet en løsning på skrald på gangen → Lukas og 

Helskov er på den  



X. Nyt fra udvalg 

Næstformand: 

- Rasmus fra Cand  
- Kommer med noget skriv, der kan lægges op 
- Hvis vi holder arrangementer, vil Cand komme og være med - også 

med præmier.  
- Mailadresse gives til arrangementsudvalg  

Kasserer: 

- Yus har købt en vogn fra Silvan 

Sponsor: 
- Misset genforhandling med UBN – Lukas’ fejl. Føler ikke vores aftale 

er favorabel 
- Vil gerne lave det sidste opslag → udfases efterfølgende  

  
- Snart genforhandling med mange af de store. Hvordan planlægger vi 

det? 
- Lukas kontakter dem  
- Rikke deltager som udgangspunkt sammen med Lukas  
- Der skal mere styr på aftalen med Rekom  

- Tre mand til denne forhandling  
- Vi vil gerne have samme fordel på alle barer  
- App’en virker ikke ordenligt  

 
- Lave sidste opslag for Morten → Udfases efterfølgende 

 
- Der skal ryddes op i aftaler → Ud med UBN, Bryggeriet og Morten.  

  
- Stor fest fredag d. 18. Hvordan foregår den slags aftaler med Rekom? 
- Der skal fart på arrangement  
- Vi skal have min. 70 tilmeldinger → folk må gerne sprede ordet 
- Vi sørger selv for facilitering af beerpong → Lukas spørger omkring 

antal af borde  
- Arrangementsudvalg står for opdatering til Pedro 
- Lukas opdaterer Rekom på deltagerantal  
- Maja laver en tilmelding til beerpong 

- Præcist antal hold for at det går op   
- Vi skal lige tjekke hvor mange borde, der er.  

  
- Evt. aftale med June Bar  → Lukas arbejder videre på det.  

 

Arrangement: 



- Møde med SDU RIO  
- Snakket tidligere om event for iværksættere  → Kan godt være at de 

skal adskilles, så Karrierevejledning ikke er en del af arrangementet. 
- Arrangementsudvalg afventer svar på møder 

 

 

XI. Kontortider 

8/3 Emilie  

15/3 Rikke 

22/3 Rikke 

29/3 Rikke 

5/4 Rikke 

XII. Dato for næste møde aftales 
- d. 4/4 kl. 19 med aftensmad  

XIII. Eventuelt 

 Påskefrokost: 22/4  

XIV. Mødet hæves 
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