
Erhvervsøkonomisk Forening - BEA

Dagsorden
24/11-2022 kl. 19:00 online

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Rikke Staal Rasbøl

Deltagere: Asger Sarkel, Emilie Thomsen, Lukas Storgaard, Maja Grønholdt,
Mathias Helskov, Mathilde Dallerup, Niclas Kroun, Rikke Rasbøl, Sille Christensen

I. Velkomst

II. Registrering af fremmødte

III. Godkendelse af sidste mødereferat

IV. Formandens punkter

V. Møde med CA

Kort snak om arrangementer i foråret

- Bowling i februar, excel webinar

De har fjernet 3 af flyttekasserne fra kontoret. Hvis arrangement snakker mere
med CA ift. Eksamenskurser, må de gerne opfordre dem til at medbringe
muleposerne

VI. Møde med Cand

Der er snak om, hvorvidt vi skal genoptage et samarbejde. Dette vil dog for vores
side kræve, at vi får noget for det.

Events og workshops, som også er for folk der ikke er medlemmer af cand. Kan
afholdes på deres kontor, vi skal bare finde deltagere

- Personal impact, business intelligence, sådan scorer du et studiejob, b2b
marketing, sådan optimerer du din studietid

Muleposer eller lignende til fodboldkampe

Mad og vand til padelturnering

De vil gerne ligge ud med at invitere os med til workshops de allerede afholder
og så lave flere fælles events på sigt



Jeg har et møde med dem i morgen, hvor vi forhåbenligt kommer nærmere ind
på, hvad de kan tilbyde (penge el.lign.)

VII. Møde med EY

Vi holdte et møde om et muligt samarbejde.

De vil gerne kunne vise sig frem som mere end bare revisorer

Vi har sendt dem et udkast til forskellige mulige aftaler, hvor vi tilbyder dem
forskellige ydelser (antal opslag, arrangementer mm), og afventer svar på, hvad
de er villige til at indgå af aftaler.

Vi snakkede meget om arrangementer som virksomhedsbesøg og andre måder at
møde de ansatte, fx en ”EY Cup”, hvor vi har en fodbold/padel turnering mod
nogle fra deres kontor

VIII. DJØF netværk

Jeg har påpeget over for hende Channette, at hun skal slappe lidt af nu. Hun skal
hverken poste noget direkte efter os og heller ikke poste 3 gange på 6 dage. Har
sagt til hende, at hun ikke skal poste mere inden nytår og fremadrettet maks 3
gange pr. semester, så folk ikke dør i det

IX. Nyt fra udvalg

Næstformand:

Vi skulle have haft et møde med DJØF studerende, men de mødte aldrig op, så det
har vi udelukket.

Der er kommet t-shirts, som ligger på kontoret.

Der er kommet præmier fra Rekom, som ikke må opbevares på uni.

Kasserer:

Der burde være styr på banken fra på mandag.

Vi kommer til at bruge færre penge på julefrokosten, så vi må lige overveje, hvordan
de ellers skal bruges.

Faglige arrangementer:
● Matematik → 10/12 - Mathias,
● Finansiering → 10/12 - Sille, Emilie
● Mikroøkonomi → 11/12
● Regnskab → 17/12 - Maja 

Der skal handles snacks og sodavand til eksamenskurserne. Maja og Helskov laver
indkøbsliste



Referat fra møde med DJØF Netværkspilot 
- Mulighed for at lave arrangementer sammen, hvor vi kan søge om tilskud.
- Ved åbent arrangement for vi 100kr pr. deltager, ved lukket arrangement får

vi 250kr pr. deltager.

Sociale arrangementer:

Intro/rustur

- Asger og Mathilde vil gerne med til møder
Opdatering på fodboldarrangement fra Sille og Niclas

● Hvad mangler vi?
● Quizzer - hvad gør vi? Hvilke præmier kommer vi med?

o Det bliver oprettet i google forms af Maja.
▪ Første målscorer
▪ Minutinterval for første mål
▪ Første kort
▪ Resultatet

● Vi har et smagsbræt for 2 på Sir Club og 1 tårn på LA/Heidi’s
● Emilie kontakter Latina ift. Bestilling af pizza

Opdatering på julefrokost fra Asger og Mathilde
● Hvad mangler vi?

o Vi har rykket sidste tilmeldingsfrist et par gange og bliver ikke så
mange som forventet

o Asger undersøger, om vi kan se fodbold inden
● Pakkeleg - præmie status indtil nu, hvad mangler vi?

o 1 tårn på LA/Heidi’s
o 2 flasker fra Rekom
o 5 drinksbilletter fra Rekom
o Sir Club - ølsmagning for 2
o Anden - 1 flaske sprut + 1 liter mixer
o 20 billetter til Café Ved siden af
o 20 drikkebilletter til Storms
o 20 billetter til ishockey d. 14/12
o OB billetter

● Der handles præmier. Både mindre præmier (pebernødder,
skumjulemænd mm) og 8 gode præmier.

● Alle pakker skal pakkes ind

Vinsmagning med DJØF og JF - nok i start eller slut april

- Gennem DJØFs samarbejdspartner Vinoble

- Bliver i fredagsbaren, hvor der pyntes fint op

X. Kontortider



6/12 Mathilde

14/12 Rikke

20/12 Maja

XI. Dato for næste møde aftales

19/12 kl. 17 til hygge og afrunding

XII. Eventuelt

Intern julefrokost

- 17:00 Hjemme hos Helskov
- Tarteletter: Emilie
- Risalamande: Maja
- Snaps: Lukas
- Underholdning: Formand og næstformand
- Pakkeleg: 2 pakker, som er noget man kan have på

XIII. Mødet hæves


