
Erhvervsøkonomisk Forening - BEA 

Dagsorden 

09/05-2022 kl. 19:00 (inkl aftensmad) 

Mødetype:   Bestyrelsesmøde 

Mødeleder:  Rikke Staal Rasbøl 

Deltagere: Yusur Ahmad, Emilie Thomsen, 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.Møde med CA - nye kontaktpersoner (Neha og Shaima) 

Snakkede om kontrakten ift. Ny kontrakt. CA har været glad for samarbejde de 

seneste år, og de vil gerne fortsætte samme kontrakt. Afventer nærmere, 

hvordan det kommer til at foregå ift. Studiestarten 

Tage kontakt til CA ift. Vi føler det har været op af bakke. Melde ud, at det ikke 

skal være så tæt på eksamenerne. Rikke og Lukas nævner for CA til næste 

møde, at der skal være noget bedre planlægning. 

De vælger dato, og der er lang afventningstid, som gør det besværligt for os at 

planlægge. Vi planlægger et møde omkring efterårs arrangementer, så vi 

forhåbentlig kan få planlagt i bedre tid. 

    VI.Rekom - ny kontaktperson (Lasse) 

Lukas tager fat i Lasse, og fikser møde med Mads, Lukas og Rikke. 

Samtaleemner: Der mangler godkendelse på app af vores 

medlemmer. BEA medlemmer skal have bedre tilbud end dem der har 

app’en. Der skal være ensformede rabatter alle steder. 



   VII.Studiestart 

Snakket med de koordinerende: oplæg d. 29. august om formiddagen omkring BEA. 

Have en post, hvor vi kan vise vores kontor. 

  

 VIII.Rustur 

SDU er besværlige. De regner med vi stadig holder rustur, men Jannik forstår godt, vi 

ikke har tid og penge. 

Mail fra Jannik: Kan måske lave om på rustur. Han anbefaler til fakultetet vi får 

100.000 til 3 forskellige ting, 25.000 til flere medlemmer i BEA, 50.000 til rustur 

Senere i denne uge, får vi det beløb der er allokeret. Jannik har foreslået 

100.000 til de 3 nyeste årgange. Beløbet er til hele semesteret og ikke kun til 

rustur. Det er en åben invitation til, vi finder ud af det sammen (bestyrelsen, 

Jannik og studerende fra HA, der gerne vil de studerende godt) pengene 

behøver ikke gå til rustur. 

Rustur før: ca. 130.000 og egen betaling på 350 kr. 

Pengene er IKKE lukket på rustur så vi kan bruge dem i løbet af 

hele semesteret 

Når Mads og Rikke har haft møde omkring, hvor mange penge, vi får, så arrangeres 

der et møde med så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt, så vi kan diskutere, 

hvad pengene skal gå til. 

Deadline d. 13 ift. Hvad fakultetet allokerer 

   IX.Nyt fra udvalg 

Næstformand:  

Mads og Lukas har møde med Rasmus fra Cand i morgen d. 10. maj. 

Hvad vil vi have ud af det, da det ikke har været godt samarbejde: Bedst at gå hver fra sig, 

eller om vi skal finde noget mere konkret. kan holde arrangementer som CA og Djøf, men 

der er ikke tid eller penge til det. Vil gerne have samarbejdet ud 

Kasserer: 

● Bilka kort  



Yus har ansøgt om Bilka kort, men de vil gerne have, man sætter sikkerhed på 

15.000 kr. De kommer tilbage, når man opsiger kortet, men så meget sparer 

man ikke. Bedre ide at bruge eget kort. 

Regnskab: regner med at ende på -15.000 efter betalinger fra kurser, Djøf og 

medlemsskaber i studiestarten 

Forslag: Ingen ikke-medlemmer til faglige kurser, så flere melder sig ind i BEA: Nemmere for 

kasserer at ligge budget 

Eller: Billigere at melde sig ind i BEA for et år i stedet for samme pris for ikke-medlemmer og 

1 års medlem i BEA, f.eks. 75 for kursus for ikke medlemmer. 

Sponsor: Se tidligere punkter 

Møde med CA 

Møde med Cand 

Rekom 

-    Padel arrangement gik godt, og folk synes det var super godt. 

Arrangement: 

● Faglige kurser (indkøb etc.) 

Godt arbejde at få alle kurser op at køre 

CA og Djøf vil give svar på i morgen, om der kommer en til ekstern regnskab. Maja 

står for at tage kontakt til CA og Djøf omkring alle kurserne 

Lukas laver opgørelse over sodavand, chips og muslibarer d. 10. maj. Finder ud af, 

når vi kommer tættere de andre kurser med ekstra køb. 

  

I.Kontortider 

10/5 Lukas 

17/5 Rikke 

24/5 Rikke 

31/5 Lukket 

I.Dato for næste møde aftales  



22. juni kl. 19.30 online 

II.Eventuelt 

III.Mødet hæves 

 


