
Erhvervsøkonomisk Forening - BEA 

Dagsorden 
23/08-2022 kl. 19:00 online 

Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Mødeleder: Rikke Staal Rasbøl 

Deltagere: Daniel Hagh, Lukas Storgaard, Frida Schjerning, Maja Grønholdt 
 

I. Velkomst 

II. Registrering af fremmødte 

III. Godkendelse af sidste mødereferat 

IV. Formandens punkter 

V. DJØF kontrakt 

Beløbet er blevet sænket en lille smule efter studiestarten sidste år. Vi har aftalt, 
at beløbet der er fjernet fra kontrakten bruges på et arrangement for tutorerne. 

VI. CA kontrakt 

Kontrakten er magen til den fra sidste år. 

VII. Rekom kontrakt 

Medlemstilbuddene er blevet ens alle steder. På sigt kommer de til at skille sig af 
med NYX-appen, da de ved at den ikke fungerer optimalt, og går over til at bruge 
Nightpay til alt. 

VIII. Introperioden 

- D. 29/8 er der oplæg kl. 10:15-10:30 (Rikke + Lukas), rundvisning 11-12 (Rikke 
+ Lukas) og bingo 15-18 (Rikke + 

- Fest i Nedenunder d. 10/9 kl. 19-02. Vi mødes ved 17-18 tiden for at pynte 
lidt op og gøre klar (Rikke +  

o Aftensmad til os 
o Emilie kender dj, som gerne vil komme. Hvad vil vi give ham for det? 
o Albani sponsorer en øl til alle deltagere 
o Festen vil minde om festen på den gamle rustur med oppyntning af 

hvert deres område og så vil vi stå for at uddele præmierne for bedste 
rushold, bedste tema mm. 



IX. Pubcrawl 

- 21/9 sammen med jura. 
- Vi forventer omkring 600 deltagere samlet 
- Vi mødes på Butchers ved 16-16:30 tiden. Det præcise tidspunkt aftales, når 

vi er tættere på. 
- Bestilling af mad + afhentning 

X. Generalforsamling 

- Der skal findes nye medlemmer 

- Afholdelse i uge 39 eller 40. Opret begivenhed på facebook 

- Indstilling af æresmedlemmer 

- Maja og Lukas sørger for, at vi får lavet en promoverings video 

XI. Nyt fra udvalg 

Arrangement: 

- Har du en iværksætter i maven? Introduktion til SDUs 
iværksættermiljø 

- Vi skal selv stå for mad, hvis der skal være det til arrangementet. 
Resten er gratis. De vil holde eventet, hvis bare der kommer 10 

XII. Kontortider 

6/9 Rikke 

13/9 Rikke 

20/9  

27/9  

XIII. Dato for næste møde aftales  

Der er ikke flere møder inden generalforsamlingen 

XIV. Eventuelt 

XV. Mødet hæves 


