5. bestyrelsesmøde
Juridisk Forening i Aalborg
22. august 2016

Til stede: Christian Lundblad, Tim Rosenkrantz Buur, Anne Marie Roum Svendsen, Maria Louise Friis Car‐
sten Munk‐Hansen og Hannah Brandt. Formanden måtte forlade mødet inden afslutningen.
Telefonmøde.
Fraværende med afbud: Ingen
Fraværende uden afbud: Ingen

1. Mødedatoer for bestyrelsen
Vi mødes som udgangspunkt den 1. mandag i lige måneder kl. 16:30, Retten i Aalborg.
Næste gang er dog konkret ændret til: Mandag den 7. november kl. 16:30 (og altså ikke møde primo okto‐
ber)
2. Arrangementskalenderen
26/8 kl. 15:30‐18:00 Sommerfest
4/10 kl. 16:00‐18:00 John Sommer Schmidt, kurator i O.W. Bunker og skifterettens funktionschef Kirsten
Schmidt.
18/11 kl. 18:00 Julefrokost
6/2 2017 (kl. 16:00) Folketingets retsudvalg ved medlemmerne Rasmus Prehn, Lisbeth Bech Poulsen og
Preben Bang Henriksen
3. Forslag til kommende arrangementer
Der var enighed om, at det ikke skal glemmes, at vi kommer rundt på forskellige juristarbejdspladser, idet
der formodningsvis er interesse for at stifte nærmere bekendtskab med disse.
Der var endvidere interesse for et arrangement, hvor erhvervsjurister kom på banen med deres virke i for‐
skellige virksomheder.
Der var enighed om, at Carsten afholder et arrangement på Juridisk Institut, AAU, primo juni 2017 med
efterfølgende generalforsamling. Carsten vil nok sigte på tirsdag den 6/6 kl. 16:30. En præsentation af ud‐
dannelserne, karakteristika, lokaler, speedpræsentation af ph.d.‐projekter, eventuel drøftelse af ”jura i
fremtiden”.
I en foreløbig drøftelse af generalforsamlingen i juni, var Maria, Anne Marie og Carsten foreløbigt villige til
at stille deres bestyrelseskandidatur på valg med mulighed for genvalg (3 skal på valg ifølge vedtægterne).
Muligvis skal der stilles forslag vedrørende praktisk bistand.
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4. Praktiske opgaver
Carsten redegjorde for en række praktisk sekretæropgaver, eksempelvis registrering af medlemmer, regi‐
strere ændringer for medlemmer, der skifter arbejde, skrive referater, løbende opdatere hjemmeside, kon‐
trollere betalinger og data, opfølgning på medlemsinteresserede, som ikke får betalt eller sendt oplysnin‐
ger, administrere tilmeldinger til de enkelte arrangementer, udsendelse af e‐mails til medlemmerne om
kommende arrangementer, udsendelse af e‐mails, der bekræfter medlemskab, tilmelding til arrangement
etc.
Anne Marie supplerede, at hun havde behov for bistand til betaling af udlæg, tilbagebetaling til dobbeltbe‐
talere mv.
Der var almindelig enighed om, at IT‐løsninger ikke var realistiske, men at der skulle søges inddragelse af
eksterne personer, herunder muligvis studerende, der også gerne vil have noget på CV’et. Der må betales
begrænsede beløb, der udbetales som B‐indkomst for ad hoc bistand. Efter omstændighederne kan beløbet
muligt være skattefrit.
5. Økonomi
Anne Marie oplyste, at hun har fået programmel til MobilePay, men ikke fået fulgt op på anskaffelse af
telefon. Hun har behov for hjælp til at betale udlæg og tilbagebetale til dobbeltbetalere mv.
Der var enighed om, at hvis det er praktisk muligt, opkræver vi kontingent 2017 i januar (generalforsamlin‐
gen afholdes i juni).
6. Medlemsopfølgning
Carsten oplyste, at medlemstallet overstiger nu 220 og stiger fortsat.
Forskellige uafklarede punkter vedrørende enkeltbetalinger følges op af bestyrelsesmedlemmerne.
7. Eventuelt
En drøftelse af praktiske forhold vedrørende fradagsbar/sommerfest fredag.
Der var tilslutning til, at Carsten i tilknytning til en invitation til arrangementet den 4. oktober kan udsende
en opdateret medlemsliste.
22/8 2016
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