
Erhvervsøkonomisk Forening - BEA 

Dagsorden 
04/04-2022 kl. 19:00 (inkl aftensmad) 

Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Mødeleder: Rikke Staal Rasbøl 

Deltagere: Daniel Hagh, Mathias Helskov, Mads Aabo, Lukas Storgaard, Frida 
Schjerning, Maja Grønholdt 

 

I. Velkomst 

II. Registrering af fremmødte 

III. Godkendelse af sidste mødereferat Godkendt 

IV. Formandens punkter 

V. Business School Days 

- Afsluttet 

- Succes efter forholdene 

- Vi er med igen næste år 

VI. Studiestart 

- Møde på torsdag med ledelsen og de koordinerende 

VII. Møde med UniHelper 

VIII. Købekort - Salling Group 

IX. Nyt fra udvalg 

Næstformand:  

- Padelarrangement er blevet afholdt 

Kasserer: 

- Betaling til Heidis? 

Sponsor: 



- DJØF har fået nyt logo, som skal opdateres på hjemmesiden. Det sendes til 
Maja 

- Der skal postes to videoer fra Cand 

- Status på kontraktforhandlinger: 

o Cand bliver forhandlet, når Rasmus er klar igen 

o CA sender en dato til en kontraktforhandling 

o DJØF kontakter Rikke 

o UBN og Morten er udfaset. Morten får et sidste opslag. 

o Rekom bliver kontaktet snart 

Arrangement: 

- Status på forårsfesten: Det gik rigtig godt, folk var glade, mange deltagere 

- Faglige kurser - statistik (Maja kontakter instruktor), mikro (Helskov spørger 

Sandra), makro (Helskov spørger Jose), regnskab (Lukas spørger Maria Jonstrup) 

- Møde med DJØF. De har lavet en samarbejde med AKA, så AKA bliver inddraget I 

alle oplæg og de anbefaler AKA til alle. Man kan købe AKA og DJØF som pakke.  

Vinsmagning - bliver på den anden side af studiestarten.  

Excelkursus - vi promoverer for første årgang 

Vi skal huske, at vi har en aktivitetspulje som vi kan søge 

- Bingo med DJØF og CA 

Bliver d. 26/4 kl. 16 

DJØF har lavet tilmeldingslinket 

Vi byder velkommen. DJØF laver et kort oplæg, som senere bliver brugt til at 

vinde en præmie som sidemakker. Vi styrer præmierne. I pausen holder CA 

en lille quiz. 

 



- Møde med CA 

Padelarrangement 

Efterspørger om vi vil afholde Power BI sammen med negot - det vil vi gerne 

- SDU RIO 

Lave en aften, hvor der bliver snakket om iværksætteri eller lignende. De 

foreslår, at vi skubber det til efteråret (inden oktober). 

- Vi arbejder på at finde en foredragsholder eller lignende til et ekstra 

arrangement 

X. Kontortider 

5/4 Rikke 

12/4 Påskeferie 

19/4 Rikke 

26/4 Rikke 

3/5 Frida, Mads 

10/5 Lukas 

XI. Dato for næste møde aftales  

9/5 kl. 19:00 inde i byen 

XII. Eventuelt 

Øl til fodboldholdene 

- Første træningskamp, første kamp og sidste kamp 

- Pigerne får til hele sæsonen 

- Der gives til større arrangementer, som kampe mod Justitia 

Påskefrokost 

- Lokation: Hos Helskov. Efterfest på Blomsten 
- Hvem handler og hvornår? 22/4 kl. 16 

o Lukas står for snaps - 2 flasker 



o Vi handler Bilka to-go 
▪ Samme indkøbsliste, som til julefrokost 
▪ Mindre alkohol 

o Frida laver tarteletter 
o Daniel og Rikke laver hver deres underholdning 

XIII. Mødet hæves 
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