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2. Studentersamfundets vedtægter 
Som vedtaget på generalforsamlingen 2009 

Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan 
organisationen er sat sammen og hvem, der bestemmer hvad. For at undgå for mange ændringer i 
organisationens opbygning, er det gjort relativt svært at ændre vedtægterne. – Se evt. §§10 og 57  

 
Kap. 1 - Navn og formål  
§1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (S’et).  
Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og 
Studenterrådet ved AUC d. 2 marts 1991.  
Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate 
Studenter ved AUC.  

 
§2: Studentersamfundet er en studenterorganisation for alle studerende ved Aalborg Universitet. 
Studentersamfundet har til formål at arbejde for at gøre Aalborg Universitet til et stadigt bedre 
sted at studere. Dette formål forfølges ved aktiviteter internt i Studentersamfundet, politisk 
arbejde i relation til universitetet samt national og international uddannelsespolitik. 
Studentersamfundet er uafhængig af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig 
udelukkende om emner, der vedrører uddannelsespolitik og de studerendes sociale forhold. 
Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde være en paraplyorganisation for alle åbne 
studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med 
Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere.  
 

Kap. 2 - Medlemmer  
§3 Alle, der er indskrevet som studerende ved AAU, kan optages som medlemmer.  
Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et 
ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun 
studerer max. 2 semestre på AAU. Der skelnes prismæssigt mellem de to medlemskaber.  
Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat af 
generalforsamlingen.  
Stk. 4: Det er muligt for studerende på AAU, gratis at få overflyttet deres medlemskab fra en 
anden Studenterorganisation, hvis der er indgået en aftale om dette mellem Studentersamfundet 
og denne.  

 
§4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende ved AAU, udmeldes. 
Medlemmer, der ytrer ønske herom, kan uden yderligere varsel udmelde sig af 
Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.  

 
§5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken 
medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af 
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Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i 
eget navn.  
 

Kap. 3 – Samarbejdspartnere  
§6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med racistiske eller på anden 
måde diskriminerende organisationer og/eller grupper. Studentersamfundet indgår ikke i nogen 
form for samarbejde med organisationer og/eller grupper, der anvender vold eller anser vold som 
et nødvendigt middel til opnåelse af deres mål.  
Stk. 7: Studentersamfundet samarbejder med Studenterhuset på bestyrelsesplan og gennem 
fælles arrangementer. Studentersamfundet er politisk uafhængigt af Studenterhuset.  
 

Kap. 4 - Generalforsamlingen  
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes i Aalborg i marts/april måned. Vedtagelse af dato for afholdelse af generalforsamling 
koordineres med Studenterhusets bestyrelse således, at de to foreningers generalforsamlinger 
ikke er sammenfaldende.  
Såfremt generalforsamlingerne ønskes afholdt sammen, koordinerer de to bestyrelser dette.  

 
§8: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal 
ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller brev/e-mail tilsendt 
alle medlemmer af Studentersamfundet. Alle medlemmer og tidligere medlemmer, der har 
anmodet herom, indkaldes pr. brev.  

 
§9: Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:  

-Åbning og konstituering  
-Studentersamfundets årsberetning  
-Årsregnskab for Studentersamfundet  
-Kritiske revisorers beretning  
-Indkomne forslag  
-Vedtagelse af arbejdsprogram  
-Vedtagelse af kontingent  
-Vedtagelse af budget  
-Spørgsmål til formandskandidaterne  
-Valg af formand for Studentersamfundet  
-Valg til næstformand for Studentersamfundet  
-Valg til kasserer for Studentersamfundet  
-Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse  
-Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk ordfører  
-Valg af uddannelsespolitisk ordfører  
-Valg af uddannelsespolitisk viceordfører  
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-Valg af to kritiske revisorer  

 
§10: Forslag til arbejdsprogram og budget samt forslag til ændringer af vedtægter og idégrundlag 
skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse, således at medlemmerne har mulighed for at afhente eksemplarer på 
Studentersamfundets sekretariat og i Studenterhuset senest 8 dage før afholdelsen af 
generalforsamlingen. Regnskabet, der af bestyrelsen indstilles til godkendelse, skal ligeledes ligge 
klar til afhentning senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 
§11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer og tidligere medlemmer, 
ansatte, universitetets studerende samt Studenterhusets aktivister møderet og taleret. Kun 
medlemmer af Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er 
dog alle valgbare.  

 
§12: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§46-47.  

 
§13: Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstfølgende generalforsamling.  

 
§14: Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af 100 medlemmer, medlemsmødet eller 
bestyrelsen med angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringen. Indkaldelse 
til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører 
generalforsamlingens beslutningstema.  

 

Kap. 5 - Medlemsmødet  
§15: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
Medlemsmødet kan indsupplere til poster, der er på valg til generalforsamlingen.  

 
§16: Mødet indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse på begæring af bestyrelsen selv, UPF, 
den politiske koordinering, et fagråd, en øvrig gruppe eller 20 medlemmer af Studentersamfundet. 
Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel ved annoncering i relevante medier og/eller pr. 
mail til alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom.  

 
§17: Alle medlemmer og universitetets studerende i øvrigt har møderet, taleret og stemmeret. 
Det er dog kun Studentersamfundets medlemmer, der har stemmeret ved indsupplering efter §15 
samt øvrige beslutninger, som generalforsamlingen har overladt til medlemsmødet.  

 
§18: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. 
Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere 
bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har 
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tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet.  

 
§19: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§46-47.  

 
Kap. 6 - Daglig ledelse  
§20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse 
bestående af formanden, næstformanden, kassereren, en repræsentant fra Studenterhusets 
bestyrelsen samt op til fire øvrige medlemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets 
administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt dog uden stemmeret. 
Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost.  

 
§21: Bestyrelsen følger Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter. Bestyrelsen har til 
opgave, at:  

 Sikre en koordinering og udveksling af information mellem Studentersamfundets organer 
og repræsentanter  

 Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger)  

 Sikre at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og  
kvartalsvis gennemgår regnskabet med bestyrelsen  

 Sikre varetage Studentersamfundets administration  

 Holde kontakt til Studenterhusets bestyrelse samt deltage i dennes møder  

 Sikre afholdelsen af faste aktiviteter  

 Sikre afholdelsen af medlemsmøder  
Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. 
Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere 
bestemte områder, som fastlægges af bestyrelsen. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har 
tilbagemeldingspligt over for bestyrelsen.  

 
§22: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling samt på 
ekstraordinær generalforsamling, såfremt denne udtrykker mistillid til Studentersamfundets 
bestyrelse, eller Studentersamfundets bestyrelse trækker sig samlet.  

 
§23: I tilfælde af, at formands-næstformands-eller kassererposten står ubesat, udpeger 
Studentersamfundets bestyrelse en fungerende formand, næstformand eller kasserer. 
Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny formand, næstformand 
eller kasserer vælges. Den fungerende formand, næstformand og kasserer er kun 
stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen.  
I den periode formandsposten står ubesat tiltræder næstformanden som fungerende formand, 
indtil en anden er valgt.  

 

Kap. 8 – Uddannelsespolitisk Forum (UPF)  
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§24: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage 
politisk stilling til uddannelses-og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk 
Forum er underlagt Studentersamfundets idégrundlag.  

 
§25: Alle universitets studerende har møderet, taleret og stemmeret.  

 
§26: UPF kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. UPF kan 
overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, 
som fastlægges af UPF. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for UPF.  

 
§27: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §46 og §47 stk. 1 og 5-7.  

 
§28: Uddannelsespolitisk Forum vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin 
forretningsorden.  

 

Kap. 9 - Den politiske koordinering  
§29: Den politiske koordinerings opgaver er at rådgive den uddannelsespolitiske ordfører og 
indfører områder hvor Studentersamfundet ikke har defineret en politik og hvor en beslutning ikke 
kan udskydes til næste møde i Uddannelsespolitisk Forum. Desuden skal koordineringen 
koordinere de uddannelsespolitiske opgaver i Studentersamfundet. Den politiske koordinering skal 
holde sig orienteret om den uddannelsespolitiske udvikling der vedrører universitetsstuderende.  
Stk. 2: Fagrådenes arbejde koordineres i den politiske koordinering.  

 
§30: Den politiske koordinering består af:  

-1 uddannelsespolitisk ordfører (formand)  
-1 viceordfører valgt på generalforsamlingen  
-1 person valgt af og blandt Studentersamfundets bestyrelse  
-2 studerende i universitetsbestyrelsen -1 person valgt fra hvert fagrådyrelsen  
-1 person valgt fra UPF  

Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse udpeger sin repræsentant på sit første møde efter 
generalforsamlingen. Repræsentanterne for fagrådene og Uddannelsespolitisk Forum udpeges 
mindst én gang årligt.  
Stk. 3: Den politiske koordinering mødes minimum 6 gange årligt til et koordineringsmøde.  

 

Kap. 10 - Uddannelsespolitisk ordførerskab  
§31: Generalforsamlingen vælger en uddannelsespolitisk ordfører med kompetence til at udmelde 
på vegne af Studentersamfundet i studenter-og uddannelsespolitiske sager.  

 
§32: Den politiske ordfører arbejder sammen med fagrådene og universitetsstuderende med 
interesse i uddannelsespolitik i Uddannelsespolitisk Forum.  
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§33: Den politiske ordfører har til opgave at:  

-Sørge for at afholde møder i Uddannelsespolitisk Forum, samt koordinere og udveksle  
information mellem Studentersamfundets fagråd, uddannelsespolitiske grupper og  
repræsentanter i universitetets kollegiale organer samt til og fra  
landsorganisationerne.  

-Melde ud på vegne af Studentersamfundet i uddannelses-og studenterpolitiske  
sager.  

 
§34: I tilfælde af at posten som uddannelsespolitisk ordfører står ubesat, overgår denne til 
Studentersamfundets viceordfører indtil en ny uddannelsespolitisk ordfører vælges. I tilfælde af at 
posten som viceordfører også står ubesat overgår posten til Studentersamfundets formand.  

 
§35: Den uddannelsespolitiske ordfører skal i sit arbejde agere i henhold til Studentersamfundets 
vedtægter. Uddannelsespolitisk Forum udformer senest 14 dage før den årlige generalforsamling 
et dokument med forventninger til ordføreren og viceordføreren samt ønsker til 
Uddannelsespolitisk forums kommende arbejdsområder og prioriteringer.  

 
§36: Generalforsamlingen vælger en viceordfører der har funktion som stedfortræder for den 
uddannelsespolitiske ordfører.  

 

Kap. 11 – Fagråd  
§37: Et fagråd kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Fagrådet 
kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte 
områder.  

 
§38: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §46 og §47 stk. 1 og 5-7.  

 
§39: Fagrådet nedsætter et forretningsudvalg til at planlægge og koordinere fagrådets arbejde. 
Herunder er det forretningsudvalgets ansvar at indkalde til fagrådsmøder med mindst en uges 
varsel.  
Stk. 2: Fagrådet vælger ét af medlemmerne i forretningsudvalget til at være fagrådskoordinator.  
Stk. 3: Fagrådskoordinatoren har til ansvar at få forretningsudvalget og fagrådet til at fungere, og 
er fagrådets kontaktperson udadtil.  

 
§40: Fagrådet fastlægger selv en mødeplan over ordinære møder. Møderne indkaldes af et af 
fagrådet nedsat forretningsudvalg med mindst en uges varsel.  

 
§41: Fagrådene vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden.  

 



 

 Studentersamfundet 
 - For alle studerende  

 

 
 

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet Side 9 af 49 

Fibigerstræde 15 
DK-9220 Aalborg Ø 
studentersamfundet.aau.dk 

Telefon:  +45 9940 8013 
Fax: +45 9815 9494 
info@studentersamfundet.aau.dk 

 
 Generalforsamling 2010 

 

 
 

Kap 12 – Øvrige grupper  
§42: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af mere eller mindre selvstændige grupper med egne 
vedtægter. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Grupperne kan opkræve 
selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig selv, jvf. dog §53. Bestyrelsens godkendelse 
af grupper gælder frem til førstkommende generalforsamling eller medlemsmøde, hvor 
bestyrelsen stiller forslag om optagelse af gruppen.  

 
§43: Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en organisation som gruppe i 
Studentersamfundet. Generalforsamlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at 
gruppens akkumulerede overskud/underskud ikke tilfalder Studentersamfundet.  

 
 

Kap. 13 - Repræsentation af foreningen  
§44: Bestyrelsen udpeger/indstiller efter opslag i relevante medier i så bredt et omfang, det 
skønnes nødvendigt, Studentersamfundets repræsentanter til eksterne udvalg, hvis aktiviteter 
ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om bestyrelsen eller en 
gruppe skal foretage udpegningen/indstillingen.  

 
§45: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som 
bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet 
orienteret om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i 
de faglige diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles 
stillingtagen til væsentlige sager.  

 

Kap. 14 - Afstemninger og personvalg  
§46: For vedtagelse af forslag kræves almindelig stemmeflertal, medmindre andet er anført i 
vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er 
stemmelighed, bortfalder forslaget. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.  

 
§47: Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke 
er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan 
valget dog foretages ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed, foretages omvalg mellem 
de berørte kandidater. I tilfælde af stemmelighed mellem alle kandidater, der er på valg, foretages 
lodtrækning. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.  
Stk. 2: Fremgår det af vedtægterne eller indkaldelsen til et møde, at posten som formand og 
uddannelsespolitisk ordfører er på valg, skal kandidater til disse inden mødet åbnes have 
indleveret skriftligt opstillingsgrundlag. Disse omdeles til mødets deltagere.  
Stk. 3: Valg til øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages efter, 
Studentersamfundets formand, næstformand og kasserer er valgt.  
Stk. 4: Er alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse på valg, stemmes efter 
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pointvalgsmetoden, således at hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 personer i 
prioriteret rækkefølge. Første prioritet får 4 point, anden prioritet får 3 point etc. De 4 personer, 
der får flest point vælges som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Til den ordinære 
generalforsamling er hele bestyrelsen på valg.  
Stk. 5: Ved øvrige personvalg har hver stemmeberettiget én stemme. Kandidater indvælges efter 
antallet af modtagne stemmer. Er kun én post på valg, foretages dog omvalg mellem de 
kandidater, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én kandidat har fået over halvdelen af de 
afgivne stemmer.  
Stk. 6: Overstiger antallet af opstillede ikke antallet af pladser, der er på valg, afholdes individuelle 
tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte kandidater. En kandidat skal have flere 
stemmer for end imod for at blive valgt.  
Stk. 7: Ved konflikt mellem bestemmelserne i nærværende paragraf, træder stk. 6 forud for stk. 4 
og 5.  
Stk. 8: Er generalforsamlingen ikke i stand til at vælge en ny formand, næstformand og kasserer, 
indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling efter gældende vedtægter.  

 
§48: Ingen personer valgt på generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan forblive på sin post, 
efter at generalforsamlingen eller et medlemsmøde har udtrykt sin mistillid til ham/ hende. 
Formanden kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at bestyrelsen har udtrykt mistillid til 
ham/hende. Og den politiske ordfører kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at UPF har 
udtrykt mistillid til ham/hende.  

 

Kap. 15 - Økonomi  
§49: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret.  

 
§50: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne økonomiske revisor og de to kritiske 
revisorer reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. 

 
§51: Studentersamfundets  bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen.  
 
§52: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse 
 
§53: Studentersamfundets bestyrelse, Uddannelsespolitisk Forum, fagrådene og evt.  andre 
grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer selvstændigt. Internt i hver 
gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over for 
Studentersamfundets bestyrelse. 
 
§54: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent. 
 
§55: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue. 
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§56: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af formanden med bestyrelsens accept. 
 

Kap. 16 - Vedtægtsændringer  
§57: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der 
være 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de 
fremmødte stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som 
afgivne stemmer Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.  

 
§58: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes 
stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum.  
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3. Retningslinier for grupper i Studentersamfundet 
 
1 Formål og retsgrundlag 
1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af S’ets generalforsamling d. 26. marts 
2009 med henblik på at klarlægge retningslinjerne for de enkelte gruppers arbejde i relation til 
resten af Studentersamfundet samt fastlægge omfanget af gruppernes 
selvbestemmelse. 
 
1.2 Disse retningslinjer er underlagt S’ets vedtægter. Retningslinjerne kan kun ændres af S’ets 
generalforsamling eller medlemsmøde. Studentersamfundets bestyrelse kan dog ændre listen i 2.6 
og 6.2. 
 
1.3 S’ets bestyrelse skal mindst en gang årligt orientere grupperne om disse retningslinjer. 
 

2 Omfattede grupper 
Følgende grupper er en del af Studentersamfundet og således underlagt nærværende 
retningslinjer: 
 
2.1 Vedtægtsbestemte grupper: 

2.1. 1 Fagrådet for Det Humanistiske Fakultet (FagHum) 
2.1. 2 Fagrådet for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (FagSamf) 
2.1. 3 Fagrådet for de Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter 
(FagTek) 
2.1. 4 UddannelsesPolitik Forum (UPF) 
2.1. 5 Den politiske koordinering 
 

2.2 Decentrale fagråd: 
2.2. 1 De Studerendes Råd – Studentersamfundet Esbjerg (DSRSE) 
2.2. 2 Studentersamfundet København (SKBH) 
2.2. 3 Historiefagrådet 
2.2. 4 Psykologifagrådet 
2.2. 5 SoFiA 
 

2.3 Serviceorganer: 
2.3. 1 EDBgruppen 
2.3. 2 Lyd og lysgruppen 
2.3. 3 Festudvalget 
2.3. 4 Agenda 
 

2.4 Caféer o.l.: 
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2.4. 1 Café-du-ve’ 
2.4. 2 BasisBaren 
2.4. 3 O’SohnBaren 
2.4. 4 Havestuen 
2.4. 5 Mærkbar 
2.4. 6 DE-klubben 
 

2.5 Øvrige grupper 
2.5. 1 BioTex 
2.5. 2 AAU-TV 
2.5. 3 Sport og Fritid 
 

2.6 Driftsgrupper 
2.6. 1 Erhvervsgruppen 
 

S’et kan desuden efter nærmere aftale servicere øvrige grupper og foreninger, uden at disse dog 
er en del af Studentersamfundet. Som eksempler kan nævnes: 

- Studierådet for socialrådgiverstuderende 
- Board of European Students of Technology (BEST) 
- Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 
- PROSA  
- DJØF 

 

3 Gruppernes generelle suverænitet 
3.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5: Grupperne fastlægger i størst muligt 
omfang selv procedurer og retningslinjer for deres drift. De enkelte grupper har bemyndigelse til – 
inden for rammerne af Studentersamfundets vedtægter, nærværende 
retningslinjer og egne vedtægter/forretningsorden – at gennemføre aktiviteter i henhold til 
gruppens formål. 
 
3.2 Grupperne er underlagt beslutninger truffet af S’et s generalforsamling. 
 
3.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne kan i en forretningsorden fastsætte 
nærmere regler for gruppens aktiviteter. Gruppernes forretningsorden er underlagt S’ets 
vedtægter og nærværende retningslinjer. 
 
3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i  vedtægter eller 
kommissorium retningslinjerne for sit arbejde. Disse vedtægter / dette kommissorium er 
underlagt S’ets vedtægter og nærværende retningslinjer. 
Vedtægterne/kommissoriet og ændringer heri skal godkendes af S’ets bestyrelse. 
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Vedtægter/kommissorium, der er vedtaget af gruppen, men endnu ikke godkendt af S’ets 
bestyrelse, kan følges midlertidigt med forudsætning om godkendelse i S’ets bestyrelse. 
3.5 Gælder kun grupper anført i af snit 2.3: I hvor høj grad grupperne skal servicere andre dele af 
Studentersamfundet fastsættes i kommissoriet. 
 
3.6 Grupperne kan med henblik på varetagelsen af egen drift repræsentere sig selv (og dermed 
Studentersamfundet) udadtil under ansvar for S’ets generalforsamling og bestyrelse. S’ets 
bestyrelse holdes orienteret om henvendelser til eksterne parter for 
så vidt disse ikke er af sædvanlig karakter. S’ets bestyrelse kan i særlige tilfælde af hensyn til S’ets 
generelle virke og samarbejde med eksterne parter tilbagetrække henvendelser foretaget af en 
gruppe. 
 
3.7 Én eller flere grupper kan ikke uden særlig bemyndigelse fra S’ets generalforsamling eller 
bestyrelse udtale sig på vegne af Studentersamfundet (se dog pkt. 3.8). Aftaler indgået af 
Studentersamfundet på vegne af flere grupper – eller som på anden 
vis har indflydelse ud over på én konkret gruppes aktiviteter – forhandles og genforhandles af 
person(er) udpeget af S'ets bestyrelse. 
 
3.8 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Den enkelte gruppe er øverst besluttende 
myndighed i sager, der kun vedrører den enkelte gruppes område. Den enkelte gruppe kan frit i 
eget navn fremføre holdninger, uanset om disse eventuelt ikke måtte stemme overens med 
Studentersamfundets generelle overbevisning. 
Nærværende bestemmelse gælder uanset eventuelle indskrænkninger i afsnit 3.7. 
 

4 Medlemskab 
4.1 Det anbefales, men er ikke påkrævet aktive i grupperne at være medlem af 
Studentersamfundet. 
 
4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne er demokratisk organiserede og åbne 
for alle interesserede inden for gruppens område. 
 
4.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er som klart udgangspunkt 
demokratisk organiserede og åbne for alle interesserede. 

4.3. 1  En gruppe kan dog undtagelsesvist i 
vedtægter/kommissorium begrænse optagelsen af 
aktivister. Dette skal godkendes ved optagelsen af gruppen 
eller på anden vis godkendes af generalforsamling eller 
medlemsmøde. 
Bestyrelsen skal endvidere godkende den/de person(er), der 
afgør eventuel optagelse af nye aktivister. På tidspunktet for 
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vedtagelsen af nærværende dokument er sådan 
begrænsning af optagelse godkendt for EDBgruppen (afsnit 
2.3.1) og Festudvalget (afsnit 2.3.3). 
 

4.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2 og 2.5: Grupper kan have egne medlemmer og opkræve 
eget kontingent. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om 
kontingentets størrelse og eventuelle ændringer heri. 
 
4.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne definerer i 
vedtægter/kommissorium en nærmere afgrænset kreds af mennesker, der er valgbare og har 
stemmeret til vedtægter/kommissorium, sammensætning mv.. Denne kreds kan være en åben 
eller lukket kreds og være afhængig af området, der er til afstemning / på valg. 
 

5 Kontakt mellem gruppen og S’et s bestyrelse og administration. 
5.1 Gruppen udpeger blandt sine aktivister følgende to kontaktpersoner. Der kan være 
personsammenfald mellem de to. Studentersamfundets bestyrelse orienteres ved udpegning af 
nye kontaktpersoner. 

5.1. 1  Én person, der fungerer som kontaktperson til S’ets 
bestyrelse og sekretariat i sager af politisk og praktisk art. 

5.1. 2  Én person med ansvar for og overblik over gruppens 
økonomi iht. §53 i S’ets vedtægter. 

 
5.2 I henhold til vedtægternes §20 kan hver gruppe desuden sende en observatør til S’ets 
bestyrelsesmøder. Skulle en sådan observatør ønske det, tilsendes han/hun pr. mail alle 
mødeindkaldelser, referater samt øvrige underretninger om mødedatoer og –steder så 
snart de forekommer. 
 
5.3 S’ets bestyrelse udpeger for hver gruppe et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget 
fast observatør, der fungerer som kontaktperson til gruppen. 
Gruppen orienteres ved udpegning af ny kontaktperson. 
 
5.4 Studentersamfundets bestyrelse inviteres af gruppen til at deltage som gæst på gruppens 
generalforsamling eller anden tilsvarende øverst besluttende myndighed, såfremt en sådan haves. 
Bestyrelsens kontaktperson til gruppen jvf. afsnit 5.3 skal derfor i 
god tid orienteres om tid og sted for gruppens generalforsamling eller tilsvarende. 
 
5.5 Såvel gruppen som S’ets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at holde hinanden 
opdateret på aktiviteter og initiativer i og status for dels gruppen dels den øvrige del af S’et. Ud 
over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en gang årligt i form af et møde mellem 
repræsentanter fra hhv. gruppen og S’ets bestyrelse. 
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Studentersamfundets bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens 
bestyrelse eller evt. tilsvarende daglig ledelse. 
 

6 Aflønning 
6.1 Aktive i Studentersamfundet er frivillige og ulønnede. Afvigelser herfra kan dog ske efter aftale 
med S’ets bestyrelse. Aktivistpleje i rimeligt omfang opfattes ikke som aflønning, så længe 
ydelserne forbruges i social sammenhæng inden for gruppens rammer. Det betragtes som 
aflønning, hvis aktivister til personligt brug tildeles effekter af (potentiel) værdi for 
gruppen/Studentersamfundet. 
 
6.2 Studentersamfundets bestyrelse har på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument 
godkendt oprettelsen af følgende lønnede stillinger: 

- Tre sekretærer 
- Redaktør, Co. Redaktør og layouter på Agenda 
- Redaktør, layouter og oversætter på rushåndbogen 
- Annoncetegner i Erhvervsgruppen 
- Plakatophængere 
-Projektarbejdere i EDBdrift 
 
og desuden godkendt aflønning af 
- Studentersamfundets formand 
- Studentersamfundets politiske ordfører 
- Studentersamfundets erhvervschef 
 

6.3 Ansættelser foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
6.4 Studentersamfundets formand er direkte eller gennem andre ansatte arbejdsgiver for de 
ansatte. 
 
6.5 Ansatte i Studentersamfundet kan ikke sidde i Studentersamfundets bestyrelse. Dette gælder 
ikke for formanden. 
 

7 Økonomi 
7.1 Gruppernes økonomi er en del af Studentersamfundets økonomi. 
 
7.2 Alle former for inventar, varelager, likvider eller andre aktiver tilhører Studentersamfundet, 
men er evt. stillet til rådighed for en eller flere konkrete grupper. 
 

7.2. 1  De enkelte grupper kan inden for egen budgetramme 
anskaffe aktiver, der stilles til gruppens rådighed. 
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7.2. 2  Gælder kun grupper anført i af snit 2.1, 2. 2 , 2 . 3 , 2 . 4 , 2 . 5 : 
Rådighed en over aktiver anskaffet for egen 
budgetramme eller tildelt gruppen som direkte gave fra 
ekstern part kan ikke indskrænkes uden gruppens accept. 

7.2. 3  En gruppe kan have aktiver stillet til rådighed af ekstern 
part (studienævn, institut, faglig organisation e.l.). 
Ejendomsretten over disse midler kan ikke uden accept fra 
pågældende eksterne part overdrages Studentersamfundet. 
Rådigheden over disse midler kan ikke indskrænkes uden 
gruppens accept. 

 
7.3 Da Studentersamfundet er og udadtil betragtes som en samlet organisation, skal alle 
ansøgninger til eksterne fonde eller puljer godkendes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen dertil 
bemyndiget person med henblik på en koordinering af ansøgningerne. 
 

8 Økonomistyring 
8.1 Gruppernes regnskab er en del af Studentersamfundets regnskab. 
 
8.2 De enkelte grupper kan af generalforsamlingen i S’ets budget tildeles en budgetramme. 
Ønsker en gruppe at afholde flere udgifter (netto) end angivet i budgetrammen, skal dette 
godkendes forudgående ved en budgetændring. Ingen grupper har eller kan have et forudgående 
krav på en mindstebevilling eller en budgetramme i det hele taget. 
 

8.2. 1  Grupperne indstiller til S’ets bestyrelse et uddybet forslag til 
budgetramme i forbindelse med bestyrelsens udarbejdelse 
af forslag til budget for Studentersamfundet. 

8.2. 2  Det er op til den enkelte gruppe at sikre, at budgetrammen 
overholdes. Den i afsnit 5.1.2 benævnte økonomiske 
kontaktperson skal holde gruppen orienteret om dens 
økonomiske situation. 

8.2. 3  S’ets bestyrelse kan ved gentagen eller større overskridelse 
af gruppens budgetramme afvise refusion af bilag og 
betalinger af regninger, annullere indgåede aftaler samt 
ophæve den i afsnit 3.1 og 3.6 benævnte bemyndigelse. I 
særligt hastende tilfælde kan beslutning herom træffes af 
S’ets formand. Beslutning herom truffet af S'ets formand 
gælder frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutning 
herom sker for så vidt muligt efter kontakt til de i afsnit 5.1 
benævnte kontaktpersoner, men kan ske uden yderligere 
varsel. 



 

 Studentersamfundet 
 - For alle studerende  

 

 
 

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet Side 18 af 49 

Fibigerstræde 15 
DK-9220 Aalborg Ø 
studentersamfundet.aau.dk 

Telefon:  +45 9940 8013 
Fax: +45 9815 9494 
info@studentersamfundet.aau.dk 

 
 Generalforsamling 2010 

 

 
 

8.2. 4  Afsnit 8.2.3 finder tilsvarende anvendelse ved gentagen 
eller alvorlig overskridelse af bestemmelserne i afsnit 8.6, 
8.7 eller 8.9. 

 
8.3 Grupperne orienterer mindst en gang årligt Studentersamfundets bestyrelse om sin aktuelle 
økonomi samt planer og ønsker for sin fremtidige økonomi. 
 
8.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.4 og 2.5: Grupperne skal som udgangspunkt på længere 
sigt økonomisk set fungere som nulløsninger. Med henblik på dette opgør S’ets sekretariat mindst 
en gang årligt (i forbindelse med regnskabsafslutning) det gennem 
tiderne akkumulerede over/ underskud. Som økonomisk nulløsning forstås, at gruppens 
akkumulerede over/underskud ligger tæt på summen af de af Studentersamfundets aktiver, der er 
stillet til gruppens rådighed jvf. afsnit 7.2. Gruppen fremlægger ifm. 
orienteringen omtalt i afsnit 8.3 sine planer for på længere sigt at kunne fremstå som en 
nulløsning. 
 
8.5 Gælder kun Festudvalget (afsnit 2.3.3): Festudvalget må ad åre akkumulere en sum, hvis 
størrelse fastsættes i Festudvalgets kommissorium. Akkumuleres der mere, overgår midlerne til 
Studentersamfundets aktivitetspulje. 
 
8.6 Aftaler, der i større omfang kan risikere at skade Studentersamfundets likviditet, kan ikke 
indgås uden forudgående godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse eller et hertil 
bemyndiget bestyrelsesmedlem. 
 
8.7 Alle gruppens udgifter og indtægter skal bogføres i S’ets regnskab. Dokumentation for alle 
gruppens udgifter og indtægter skal derfor afleveres på Studentersamfundets sekretariat i 
henhold til S’ets retningslinjer for udlæg. Studentersamfundets bestyrelse kan fastsætte 
retningslinjer for opgørelse af et arrangement og afregning af omsætningen – 
herunder kræve de anvendte optællingssedler godkendt. 
 
8.8 Refusion af penge, der er lagt ud til indkøb til en gruppe i Studentersamfundet, kan kun ske til 
personer der er bemyndiget hertil. Det er som udgangspunkt den i afsnit 5.1.2. benævnte person 
(Den økonomiansvarlige). Konkrete, navngivne personer kan få en stående eller ”ad hoc” 
fuldmagt, der kan gives af den økonomiansvarlige ved at informere sekretariatet herom. 
 
8.9 Gruppen indberetter snarest efter regnskabsårets afslutning mængden af de ved 
regnskabsårets afslutning til rådighed havende aktiver jvf. afsnit 7.2. Grupperne anført i afsnit 2.4 
indberetter desuden kvartalsvist – Festudvalget (afsnit 2.3.3) dog kun efter de 
enkelte arrangementer. 
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8.10 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.6: Gruppens overskud skal tildeles formål til fremme af 
aktiviteter og udvikling af Studentersamfundet, f.eks. aktivitetspuljen og udviklingspuljen. 
Prioriteringen af denne fordeling foretages af Studentersamfundets 
bestyrelse. 
 

9 Afvikling 
9.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1: S’ets generalforsamling kan ved en vedtægtsændring 
beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet. 
 
9.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: 

9.2. 1  S’ets generalforsamling eller medlemsmøde kan efter 
indstilling fra gruppen beslutte gruppen afviklet som gruppe 
i Studentersamfundet. Indstillingen skal ske fra gruppens 
øverst besluttende myndighed i henhold til gruppens 
vedtægter/kommissorium. 

9.2. 2  S’ets generalforsamling eller medlemsmøde kan ved 
længerevarende inaktivitet i en gruppe eller forgæves 
forsøg på kontakt til gruppen over en længere periode 
beslutte gruppen afviklet. 

9.2. 3  S’ets generalforsamling eller medlemsmøde kan beslutte en 
gruppe afviklet som en gruppe i Studentersamfundet, 
såfremt denne på særligt grov vis har modarbejdet S’ets 
generelle virke og/eller samarbejde med eksterne parter. 

 
9.3 Ved afvikling kan ikke opbrugt budgetramme og evt. akkumuleret overskud som udgangspunkt 
ikke bringes til udbetaling. S’ets generalforsamling eller medlemsmøde kan dog godkende, at ikke 
opbrugt budgetramme og/eller evt. akkumuleret overskud bruges i 
henhold til gruppens formål. Generalforsamlingen/medlemsmødet træffer bestemmelse om de 
nærmere detaljer i forbindelse hermed. 
Generalforsamlingen/medlemsmødet kan ved afviklingen træffe beslutning om at gruppens 
akkumulerede overskud ikke tilfalder Studentersamfundet.  
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4. Den uddannelsespolitiske ordførers årsberetning for 2009 
Denne beretning har til formål at beskrive det sidste år i Uddannelses politisk forum, samt de 
sager som jeg som ordfører har taget mig af. Der vil løbende igennem beretningen være 
refleksioner over fordele og ulemper i de ting som vi har foretaget os, ligesom der vil være en 
overvejelse over fremtiden i den enkelte sag, dette kan bruges af den fremtidige ordfører i det 
senere arbejde. 
Beretningen vil starte med at komme med nogle overordnede tanker om året som ordfører, 
derefter vil nogle af de vigtigste sager blive beskrevet i dybden. Udover dette, vil nogle sager der 
har betydet lidt mindre, men stadig er vigtige, blive benævnt kort, uden en dybdegående 
overvejelse af resultaterne. Som det fjerde afsnit vil have fokus på de eksterne 
samarbejdspartnere som vi i løbet af året har stiftet bekendtskab med, og til sidst vil der blive 
fokuseret på nogle af de ting som ikke har været gjort specielt godt, og bør gøres bedre næste år.  
Beretningen afsluttes med et syn på nogle af de ting man skal arbejde med det næste år, dette kan 
ses som nogle muligheder for den fremtidige ordfører. 

 
Ny som ordfører 
Jeg blev sidste år kort inden generalforsamlingen i Studentersamfundet bedt om at tiltræde som 
ordfører, det var en svær beslutning, da jeg inden dette ikke havde deltaget i ret mange politiske 
arrangementer igennem Studentersamfundet og derfor ikke havde et særligt stor kendskab til 
hverken muligheder eller selve strukturen i Studentersamfundet. Dette har formentligt dels 
betydet, at jeg har brugt væsentligt længere tid på at sætte mig ind i nogle gængse rutiner som 
mange har kendt fra starten. Men også betydet at jeg er gået ind i arbejdet med en anden tilgang 
end de tidligere ordførere. 
Jeg vil mene at det i fremtiden vil være en fordel at tilstræbe at ordføreren har en form for viden 
om strukturer mm. Så der ikke skal bruges helt så meget tid på at sætte sig ind i disse, men jeg ser 
det også som vigtigt at fremtidige ordførere ligesom jeg, får mulighed for at sætte deres eget præg 
på hvordan arbejdet som ordfører og UPF fordeles. EN af de ting jeg har lagt særligt stor fokus på, 
er at fokusere på enkeltsager og lægge meget arbejde i disse, i stedet for at kigge på 
undervisningspolitik som helhed, dette har den fordel at man for konkretiseret tingene og derved 
kan involvere flere personer, og at disse personer ikke behøver en så bred viden for at kunne 
hjælpe. Nedenfor er en gennemgang af de vigtigste sager vi har arbejdet med det sidste år. 
 

Årets sager 
I det nedenstående vil årets sager kort være beskrevet. 
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Schools 
Den første sag vi som studerende bekymrede os om, var den nye skole struktur, som vi har 
beskæftiget os med i løbet af hele året, man kan inddele selve diskussionen omkring schools og 
UPFs arbejde i 2 dele, en undersøgende og en rådgivende: 
Den første del af året brugte vi på at researche omkring schools, melde stærkt ud i pressen og 
have adskillige møder med universitets ledelse for at sikre at vi som studerende blev hørt mest 
muligt. Dette endte i sidste ende med at vi fik udarbejdet et politikpapir omkring schools til intern 
brug, samt 9 krav om hvad resultaterne af schoolssammenlægningerne måtte og ikke måtte 
betyde.  
Den anden del af året har der været fokuseret på at holde øje med udviklingen indenfor schools og 
hjælpe de studerende mest muligt til at få indflydelse på de forhold der berører dem. På det 
humanistiske fakultet har det været som en del af en school-gruppe, på INS har det været ved 
rådgivning til studerende i forskellige studienævn.  
Fremtiden for schools strukturen er svær at spå om, men vi må nok indse at den kommer og få det 
bedste ud af den, det kommende år skal ordføreren og UPF løbende forsætte rådgivning ligesom 
den egentlige implementering på de forskellige fakulteter går i luften, dette skal ordføreren 
ligeledes have for øje. 
  

Universitetsmiljø 
Diskussionen omkring universitetsmiljø startede i første omgang med at vi i UPF afholdte et møde 
med lokalpolitikere om hvordan Aalborg kunne forbedres for studerende i fremtiden. Ud fra dette 
møde fik vi dels nogle kontakter, men også en række ideer til hvad der var muligt og hvordan 
mulighederne kunne udnyttes. I efteråret afholdt vi herefter et møde hvor 20 studerende brugte 
en dag i workshops på at diskutere hvordan fremtidens Aalborg universitet skulle se ud.  
Dette møde gav 2 overordnede resultater, dels et katalog af ideer som vi studerende skrev 
sammen og senere fremlagde for både magistrat og universitetsbestyrelse med positiv respons. 
Derudover gik en gruppe studerende fra plan videre med vores ideer og skrev et projekt som vi nu 
kan bruge i vores videre arbejde.  
Fremtiden er lys på dette punkt, dels er man allerede i undergrupper på universitetet begyndt at 
arbejde med nogle af de foreslåede tiltag(miljøudvalg og betjente) og dels er det med rektor og 
magistraten lykkedes at få nedsat en ny gruppe som skal kigge videre på mulighederne omkring at 
forbedre Campus, denne gruppe består af 2/5 studerende. Dette er et punkt som der løbende bør 
arbejdes videre med i UPF, dog kan det udliciteres til de forskellige grupper, hvis man ønsker det. 
  

Grupperum 
Grupperumsdebatten er en gammel traver indenfor universitetsverdenen, og den har også fyldt 
meget i den politiske diskussion i år. Som studerende startede vi året med at ønske flere 
grupperum, enten ved private sponsorer eller reelle byggerier. Vi fandt dog også på et andet mere 
jordnært forslag, nemlig et bookingsystem. Dette betyder at den reelle grupperumsdiskussion det 
sidste år har handlet om at udvikle og implementere et nyt bookingsystem.  
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Dette bookingsystem er delvis udviklet ud fra de studerendes ønsker, og det var igennem de 
studerendes pres i både presse og internt på universitetet at udviklingen af 
gruppebookingsystemet blev genoptaget. Ligeledes har de studerende siddet med som 
samarbejdspartnere i den sidste del af systemet ligesom man er en vigtig del af 
evalueringsprocessen. Dette vil vi forsat være og jeg vil vurdere at det er her de fleste kræfter i 
fremtiden på dette område skal ligges.  
Man skal dog huske at den vigtigste grund til at lave bookingsystemet var at man skulle udnytte 
universitets lokaler, når man får et overblik over dette eller mangel på samme, vil det være 
relevant for en kommende ordfører igen at arbejde for bedre grupperumsfaciliteter på AAU, på 
den ene eller den anden måde. 
 

Kantine 
Kantineforholdene er måske den sag der interesserer flest studerende på AAU, alligevel har vi i 
Studentersamfundet ventet med at beskæftige os med kantineforholdende indtil starten af 2010. 
Her har vi dog allerede skabt et fundament for at arbejde videre med, selvom vi dog ikke blev hørt 
i valget af ny kantine, hvilket kan undre.  
Vi har i løbet af januar og februar fremsat en række krav i forhold til hvad kantinen skal tilbyde 
både i forhold til pris og kvalitet, dette skal der kæmpes videre for både i kantineudvalg, pressen 
og universitetsledelsen.  
Processen omkring valg af kantine blev ikke behandlet godt nok af mig som ordfører, da vi ikke 
havde mulighed for både at overholde en deadline og et valg, dette betød at nogle af de 
udbudskrav ikke kom med, hvilket må ses som et ærgerligt nederlag. Ligeledes må det overvejes 
om kommunikationen mellem de involverede studerende i 2010, da vi arbejdede med meget 
lange svartider. – Fremtidigt kan man ud fra dette lære at det er vigtigt at være forberedt på 
deadlines, og såfremt de ligger dårligt prioritere at nogle kræfter arbejder frem mod disse, også 
selvom der er valg. 
Dette emne er højaktuelt og vil formentligt tage meget UPF-tid i foråret, jeg håber at forsøget med 
en baggrundsgruppe vil blive en succes og evt. ført videre til andre grupper. 
 

Andre sager 
Udover de ovenstående store sager, som har fyldt meget i løbet af året, har ordføreren og UPF 
også arbejdet med en række andre sager, der har været vigtige for studerende. Disse sager 
inkluderer en åben debat med kommunalpolitikere om fremtidens Aalborg og hvordan unge i 
kommunal politik og universitets studerende kunne bruge hinanden, til at finde frem til løsninger 
der var bedst for begge parter. Ligeledes har jeg som ordfører løbende sørget for at kommentere 
på politiske ændringer som ville have indflydelse på universiteterne, dette gjorde sig særligt 
gældende da Videnskabsministeren udgav sin bog omhandlende kortere uddannelser og private 
universiteter.  
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Disse småting som rører sig i hverdagen kommer med den samlede mængde af opgaver der har 
været til at fylde meget i hverdagen, men jeg ser det stadig som vigtigt at ordføreren også 
prioriterer disse, og ikke kun diskuterer store interne sager. 
 
 

Valg 09 
Som altid var der igen i år universitetsvalg på AAU i december måned, det følgende afsnit vil kort 
beskrive nogle organisatoriske overvejelser der har været før, under og efter valgkampen, ligesom 
den selvfølgelig kort vil kommentere resultatet. 
Resultatet blev et særdeles flot valg til Studentersamfundet, man blev valgt som klart den største 
studenterorganisation på AAU, med over 80 % af stemmerne til UB-valget, ligeledes er det værd at 
hæfte sig ved at alle de valg hvor Studentersamfundet stillede op på AAU fik man flest(et enkelt 
tilfælde ligeså mange) stemmer, i forhold til de andre organisationer. Gennemgående betød dette 
at Studentersamfundet både opnåede flere valgte og større procentdel af stemmerne end det 
foregående år. 
Det må dog overvejes at der var en relativt lav valgdeltagelse blandt de studerende, og meget få 
kampvalg, hvilket i en generel studenterpolitisk kontekst må ses som et problem, da det både 
betød at der var en relativ begrænset debat i valgkampen og derved også mindre mulighed for at 
gøre opmærksom på de studerendes problemer.  
Organisatorisk var det for mig min første universitetsvalgkamp, og selvom jeg tidligere har været 
engageret i en række andre valgkampe, var dette en hel ny og meget anderledes udfordring. 
Såfremt jeg skulle være en del af en universitetsvalgkamp igen ville jeg have fokus på følgende 
punkter, som i denne valgkamp har haltet: 

- Kontakt med deltagere i og overblik over tidligere valgkampe 

- En klar strategi for rundringning 

- Klar arbejdsdeling mellem tovholdere, på forskellige områder. 

- Tidligere udarbejdelse af materialer 

- Klare regler for hvilke ting Studentersamfundet støtter økonomisk 

- Bedre kontakt med de andre studenterorganisationer tidligere i forløbet 

De ovenstående punkter bør tages videre som en rettesnor til at forbedre en valgkamp senere, for 
at gøre overgangen bedre end den har været i år, har vi besluttet at lave en 
overleveringsvalgkamp, så man så vidt muligt undgår at stå med et helt nyt valgkampshold, som 
man i nogen grad gjorde i år. 
En sidste kommentar omkring valget fra ordføreren, er at der i år har været meget klar intern 
valgkamp mellem Studentersamfundets egne kandidater, til flere forskellige valg. Såfremt at vi 
fastholder at Studentersamfundet er et sted for alle studerende bør de også have mulighed for at 
vælge, så jeg ser det som en positiv udvikling, og håber at det fremover er muligt at få flere 
opstillede og som en konsekvens der af flere kampvalg. 
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Vigtige eksterne samarbejdspartnere 
I år har man i UPF arbejdet sammen med specielt to typer af eksterne samarbejdspartnere, den 
første er internt i lokalområde og på universitetet og den anden er andre studenterorganisationer. 
Samarbejdet vil blive beskrevet herunder: 
Samarbejdet med de lokale aktører er især foregået igennem en løbende dialog med rektoratet, 
som igennem et tæt, men kritisk samarbejde har været med til at sikre at vi i vigtige sager har 
kunnet tale med samlet stemme, men også at de studerende er blevet hørt i sager hvor man 
egentlig først var blevet glemt, som eksempelvis både debatten om schools og grupperum.  
Igennem denne kontakt har vi ligeledes fået kontakt til både regionspolitikere, virksomheder og 
magistraten, som løbende har lyttet til de studerendes ideer, og som ønsker et fremtidigt 
samarbejde, som jeg som ordfører selvfølgelig bifalder. Dette generelle gode samarbejde har dog 
til været skæmmet af nogle af de grupper omkring universitetet, hvor de studerende ikke har 
været inviteret med. Derfor er der også klar til en generel forbedring af de studerendes vilkår, det 
næste år, da det i nogle kredse på Aalborg universitet, kan føles som om de studerendes 
medindflydelse er uønsket. Af samme grund er det i starten af år 2010, lykkedes at få en 
skrivelse(inklusiv underskrift) fra rektor, der siger at de studerende har ret til at deltage som en del 
af gruppen. 
Dette betyder ikke nødvendigvis at vi bliver inviteret med, men det betyder at såfremt vi kender til 
en gruppe og ønsker at deltage i arbejdet i det, er det muligt at blive optaget. Denne mulighed vil 
forhåbentlig i fremtiden spare de studerende for mange lange kampe og i stedet sikre os plads 
omkring bordet. 
Den anden gruppe af samarbejdspartnere som vi har arbejdet sammen med, er DSF og herunder 
selvfølgeligt de andre universiteters studenterorganisationer. Vi har løbende igennem året 
udvekslet erfaringer i forhold til sager som valgtidspunkter og kantinedrift, ligesom der løbende 
har været diskussioner omkring udmeldinger fra ledelsen i DSF.  
I løbet af året er det blevet mere og mere klart at et fuldt engagement i DSF er meget tidsmæssigt 
krævende, og de er derfor til dels blevet nedprioriteret i forhold til at lægge meget arbejde i de 
lokale sager, denne vurdering mener jeg har været den rigtige, da vi løbende har kunnet agere på 
begge scener igennem DSF nationalt og Studentersamfundet lokalt. I fremtiden bør ordføreren og 
en evt. viceordfører dog overveje om et stærkere engagement i henholdsvis LU og UPU vil kunne 
styrke Studentersamfundets samlede profil og skabe bedre samarbejde både med DSF og de andre 
universiteter. 
Sidst skal det i forhold til DSF nævnes at vi fra Studentersamfundets side i løbet af året har 
deltaget i to succesrige politikkonferencer, en som vi selv arrangerede og en som vi deltog 
talstærkt i, på RUC. Begge har været vigtige oplevelser, og det har vist sig, at de studerende, der 
har deltaget, også senere er blevet fastholdt i det studenterpolitiske arbejde, hvorfor man også i 
fremtiden bør bestræbe sig efter at deltage med så mange delegerede som muligt. 
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Problemer i forhold til arbejdet i UPF i år 
I det sidste afsnit vil jeg dels samle op på det foregående og derudover komme med nogle 
overvejelser om hvilke ting man det kommende år kan gøre bedre, ud fra erfaringer jeg har gjort 
mig det seneste år.  
Der har været en lang række sager i løbet af året, og vi har haft mange forskellige bolde i luften. 
Dette har betydet at der på mange fronter har lagt en masse arbejde, jeg har efter bedste evne 
forsøgt at få hjælp og uddelegere opgaver og det er også på nogle områder lykkedes(grupperum 
og Uni-miljø) er gode eksempler. Når man kigger tilbage er det dog tydeligt at for at få en bedre 
organisation med mere overblik og tid til den enkelte sag, ville det have været nødvendigt at være 
endnu bedre til at uddelegere, især til viceordføreren.  
De mange sager vi har arbejdet med er kun delvist blevet kommunikeret ud til de studerende og 
dette skal der i det kommende år kigges på hvordan man forbedrer.  Jeg vil foreslå at man forsøger 
sig med at bruge hjemmesidens funktioner, ligesom man med held kunne blive en del af 
nyhedsbrevet. Ligeledes kan man overveje om plakater, flyers eller større åbne arrangementer 
kunne være en måde at promovere sig bedre. Dette vil forhåbentligt både betyde at studerende 
bliver mere bevidste om politiske kampe, men også skabe et større grundlag af aktive i UPF. 
Antallet af aktive i og til UPFs møder har i løbet af året svinget imellem 10 og 20 studerende, dette 
har været med en bred og næsten ligeligt fordelt repræsentation på tværs af fakulteterne. 
Ligeledes har der været forskellige grupper af studerende der har deltaget meget i enkelte sager, 
eksempelvis INS der har arbejdet med Schools og HUM der har arbejdet med grupperum. Dette 
betyder også at der er et godt grundlag for en videre studenterpolitik i Aalborg, som forhåbentligt i 
det kommende år kan arbejde videre med det spændende arbejde jeg har lagt det sidste år, 
ligesom der er massere af grobund for nye projekter.  
 
v/ Rasmus Fløe Mølbak 
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5. Kritisk revisorers årsberetning 2009 
Dette skrift udgør de kritiske revisorers årsberetning for Studentersamfundet tilknyttet 
regnskabsåret 2009. Retningslinjerne for kritiske revisorer foreskriver, at denne beretning skal 
behandle følgende fire emner: 

 Kommentarer vedrørende regnskab og budget 

 Kommentarer til hvorvidt de økonomiske dispositioner og den nuværende økonomiske 

status følger formålsparagraffen for Studentersamfundet 

 Efter de kritiske revisorers eget valg tage ét til to emner op, som har relevans for 

Studentersamfundets økonomi på kort eller længere sigt 

 Gengive problemstillinger der er rejst i sidste års kritiske revision, hvor de kritiske revisorer 

mener, at problemstillingen fortsat er relevant og kan tåle en gentagelse 

Kommentarer til regnskab 2009 
Overordnet set er det glædeligt, at årets resultat er positivt, og foreningens egenkapital er 
reetableret på et acceptabelt niveau, som passer til foreningens nuværende aktivitetsportefølje. 
De kritiske revisorer anbefaler, at der fremadrettet sigtes mod at holde egenkapitalen omkring 
dette niveau (ca. t.kr. 1.000).  
Set over en bred kam går det godt, men dette afspejler ikke alene forenings tilstand. Har man 
fødderne i ovnen og hovedet i fryseren kan gennemsnitstemperaturen være helt perfekt, men 
man har det ikke nødvendigvis godt. En nærmere granskning af regnskabet afslører da også 
uhensigtsmæssigheder i Studentersamfundets drift det forgangne år. Vi vil herunder kommentere 
på de regnskabsmæssige posteringer, som påvirker den centrale drift af foreningen. 
Kontingentindbetalingerne for 2009 og dermed optaget af nye medlemmer ser rigtig flot ud, 
muligvis den højeste indmeldelsesprocent i foreningens historie, optaget i Esbjerg og København 
bekymrer dog lidt, særligt set i lyset af, at studentermassen i på Aalborg Universitet i København 
er stigende. Der er således fortsat grundlag for yderligere fremgang, og revisionen anbefaler at 
også den kommende bestyrelse har fokus på medlemsoptag på alle universitets afdelinger. 
Det er positivt, at aktivitetspuljen igen i 2009 har bidraget til megen aktivitet på AAU og i 
Studentersamfundets grupper, men tilsvarende skuffende at udviklingspuljens midler ikke er 
blevet uddelt. Revisionen håber at 2010 vil afføde flere nye tilbud i Studentersamfundet som følge 
af støtte fra udviklingspuljen. De kritiske revisorer anbefaler en kommende bestyrelse at se 
nærmere på kriterierne for uddeling af midler fra udviklingspuljen, udbrede kendskabet til denne, 
alternativt at overveje en omfordeling mellem puljerne såfremt der ikke er grundlag for uddeling 
af flere støttekroner til udvikling. 
Revisionen er glædeligt overraskede over erhvervsgruppens fortsatte overskud til trods for 
”finanskrisetider”, samt at det er lykkedes at sælge flere annoncer end budgetteret. Postomdeling 
af Agenda er et spændende om end bekosteligt tiltag, det bør derfor fortsat overvejes om 
postomdelingen har en reel merværdi – både for medlemmer og annoncører. Det bør også 
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overvejes om denne postomdeling til en stor del af foreningens medlemmer kan udnyttes i andre 
henseender – f.eks. udsende invitation til generalforsamlingen som et indstik sammen med 
Agenda-omdelingen. 
Hvis omsætning afspejler aktivitet, synes de politiske grupper og fagråd at halte gevaldigt i 2009. 
De kritiske revisorer må stærkt anbefale, at det politiske område revitaliseres i 2010. De 
uddannelsespolitiske aktiviteter bærer i kraft af bevillingen fra AAU en stor del af foreningens 
indtægter, og bør derfor have en tilsvarende prioritering i foreningens daglige virke. Det vurderes 
også at de uddannelsespolitiske aktiviteter i højere grad kan bruges til at skabe synlighed omkring 
Studentersamfundets virke ude på de enkelte uddannelser. 
Der er i 2009 ikke brugt mange ressourcer på uddannelse og opkvalificering af foreningens aktive. 
Revisionen anbefaler på det stærkeste at disse aktiviteter optrappes i 2010 – Danske Studerendes 
Fællesråd og Dansk Ungdoms Fællesråd afvikler mange interessante uddannelsesaktiviteter årligt. 
Herfra kan foreningens frivillige bringe ny viden hjem til organisationen og samtidig styrke deres 
egen profil, og tilbuddet kan således bruges til at fastholde eksisterende frivillige samt tiltrække 
nye. 
Det er glædeligt at studiestartsarrangementerne begynder at balancere. Niveauet for 2009 kan 
fint retfærdiggøres gennem øget medlemstilgang – hvilket netop var bevæggrundene da 
Studiestartsfesten blev søsat tilbage i 2006. Der er stadig et uudnyttet potentiale i dette 
arrangement, således udgør nyindmeldte i Studentersamfundet blot 60 % af Studiestartsfestens 
deltagere. De kritiske revisorer anbefaler at en ny bestyrelse overvejer, hvorledes 
Studiestartsfesten kan indgå som en kontant medlemsfordel for nye studerende og derigennem 
øge indmeldelsesprocenten i Studentersamfundet. 
Det er glædeligt at Sport og Fritid endnu en gang balancerer deres aktiviteters indtægter og 
udgifter, samt at nye aktiviteter som UniRun er økonomisk bæredygtige efter kun to års 
afholdelse. Dog må det bemærkes, at gruppens overførte resultat ikke bør øges yderligere. 
Cafédriften har de seneste år udviklet sig negativt, og giver således samlet et underskud for femte 
år i træk. Denne udvikling må vendes, og med det nuværende prisleje i caféerne burde det være 
muligt at skabe overskud. De kritiske revisorer anbefaler derfor at en kommende bestyrelse følger 
udviklingen i caféerne tættere, samt drøfter muligheden for at indføre kompenserende kontroller, 
der fremadrettet kan afværge svig og underskud på cafédriften. 
 

Kommentarer til budget 2010 
Bevilling fra AAU udgør en stor del af budgettet, hvorfor det er vigtigt at hele organisationen 
prioriterer valg, arbejdet i de styrende organer og andre uddannelsespolitiske aktiviteter. Ikke kun 
op til valget, men kontinuerligt gennem hele året. 
Som nævnt i regnskabsgennemgangen er revisionen ked af at konstatere, at der ikke er 
budgetteret med kontingentindtægter fra København, og håber ikke at det er et tegn på at 
Studentersamfundet nedprioriterer satsningerne i København og dermed de københavnske 
studerende i det kommende år. 
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Kompensation til formand (30700) og ordfører (32700) er begge i budgettet for 2010 hævet til t.kr. 
28. Dette undrer de kritiske revisorer da kompensationen er bestemt på generalforsamlingen og 
indtil videre fastsat til t.kr. 25 pr. post. 
Bestyrelsen har i det kommende budget valgt at nedprioritere uddannelse og kurser (30650). 
Dette stiller vi os kritiske overfor, da det er vores klareste overbevisning, at der netop bør 
investeres i bestyrelsens kompetencer, således bestyrelsesmedlemmerne bliver endnu mere 
kvalificerede til at bestride deres poster og bære det ansvar, som de har overfor 
Studentersamfundets ansatte og ikke mindst foreningens frivillige. 
I forbindelse med uddannelse har vi også bemærket, at der på det politiske felt (32300) er blevet 
skåret ned. Det er bekymrende, at det som Studentersamfundet skal skille sig ud på, det som skal 
være foreningens primus motor og som i sidste ende er den primær indtægtskilde, ikke bliver 
uddannet og opkvalificeret, således at der kan gøres et endnu bedre stykke arbejde i de styrende 
organer og på landsplan. Det er de kritiske revisorers vurdering at budgettet sagtens kan bære 
yderligere udgifter til uddannelsen af vores studenterpolitikere – i vigende fald bør der skæres 
andetsteds! 
I lighed med ovenstående kommentarer undrer det, at der er blevet skåret ned på kontoen 
omhandlende de centrale politiske aktiviteter (32400). Det har tidligere ikke været et problem for 
den uddannelsespolitiske ordfører og den politiske koordinering at bruge denne konto til fulde. Da 
den oftest har dækket over kampagner o. lign. tolkes denne budgettering som et tegn på færre 
centrale politiske aktiviteter i det kommende år. En udvikling vi på ingen måde kan bakke op om. 
Desuden stiller vi spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at budgettere med udgifter til et 
repræsentantskabsmøde eller politik konference (37210) igen i år, efter som Studentersamfundet 
var vært ved forårets politik konference, og der forventeligt vil gå minimum 2 år inden dette 
arrangement igen skal afholdes på AAU. 
Studentersamfundet Esbjerg Teknologisk Institut (S-ETI) har i det forgangne år, brugt mange 
penge. Dette er positivt, hvis det det vidner som en øget fremgang i aktiviteter og medlemmer i 
Esbjerg. Dog ser forbruget ud til at være en del større end hvad deres andel af de nytegnede 
kontingenter berettiger til, vi stiller derfor spørgsmål ved om de er bekendt med deres 
overforbrug. 
Slutteligt vil vi tillade os at kommenter på to elementer i kontoplanens struktur: 1) Udgifterne til 
basiskontoret bør posteres som en del af administrationen, hvor det efter vores mening rettelig 
hører hjemme nu hvor opgaven varetages af ansatte. 2) Studiestartsmessen bør placeres under 
erhvervsgruppen således at indtægter og udgifter vedrørende messen indgår i samme sumkonto. 
 

Kommentarer om overensstemmelse mellem de økonomiske dispositioner, nuværende 
økonomisk status og Studentersamfundets formålsparagraf 
Revisionen er ved gennemgangen af årsregnskabet for 2009 ikke blevet bekendt med økonomiske 
dispositioner som strider imod foreningens formål, blot må vi gentage at egenkapitalen ikke bør 
øges yderligere. Foreningen har ikke til formål at spare store overskud op, pengene skal ud og 
arbejde for medlemmerne så Aalborg Universitet bliver et stadig bedre sted at studere. 
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Med ovenstående kommentarer anbefaler de kritiske revisorer at regnskab 2009 og budget 2010 
godkendes. 
 

Udvalgte temaer 
Foruden anbefalingerne fra regnskabs- og budgetgennemgangen vil vi tage ét emne op – 
omkostninger til administration. Administrationsomkostningerne er steget fra t.kr. 91 i 2006 til 
t.kr. 208 i 2009, og personaleomkostningerne er i samme periode steget fra t.kr. 890 til t.kr. 1101. 
Dette er altså et merforbrug til administration på t.kr. 328 svarende til en årlig stigning på 10 % 
over de seneste tre år. Foreningen kan ikke fremadrettet modgå denne udvikling i disse anseelige 
omkostninger, og revisionen vil anbefale en ny bestyrelse at gennemgå de administrative opgaver 
sammen med sekretariatschefen med henblik på rationaliseringer. 
Foruden personaleomkostningerne springer udviklingen på en række 
administrationsomkostninger i øjnene. En af de stærkt sigende poster er forsikringer (71750), 
relevansen af disse bør vurderes det kommende år og prisniveauet på tilsvarende forsikringer i 
markedet bør granskes. Det samme gælder telefonabonnementer (71450), som synes ganske højt 
det umiddelbare behov taget i betragtning. Desuden er omkostningerne til revisor (71655) steget 
støt siden 2006 – gennemsnitligt 18 % p.a. – og der bør fokuseres på at disse i 2010 holdes på 
niveau med det budgetterede og gerne lavere. Drift af administrative kontor- og IT-systemer 
(primært økonomistyringssystemet Navision) (71810), er ligeledes steget de seneste år, også her 
bør det undersøges om foreningen får fuld valuta for sine penge, eller om andre leverandører kan 
tilbyde tilsvarende services til en lavere pris. 
I samme ombæring kan det overvejes, hvorledes foreningens opsparede likviditet forrentes bedst 
muligt – de kritiske revisorer vil påpege at foreningen ikke har til formål at spekulere i 
værdipapirer, hvorfor en hensigtsmæssig placering i vores optik vil være kontante indlån bundet i 
1-3 år forskudt, således likviditet frigives løbende og derved enten kan anvendes til investeringer 
eller genindlånes. En ny bestyrelse kan i samråd med administrationen ligeledes overveje at 
sprede risikoen på flere banker, da statens ubegrænsede garanti for indskyders kontante indlån 
udløber med udgangen af september 2010 – herefter træder Indskydergarantifondens almindelige 
dækningsgrænse på op til 100.000 euro ind. 
 
Afslutningsvist vil vi anbefale en ny bestyrelse i samråd med gruppernes økonomiansvarlige at 
periodisere kritiske konti i budgettet, således der kan laves en bedre periodeopfølgning i 
forbindelse med kvartalsrapporterne. Dette kan med fordel bruges som styringsredskab i 
forbindelse med periodeopfølgningen på caféernes drift som nævnt i det ovenstående. 
 
Aalborg, d. 14. marts 2010, 
 
Carsten Rune Jensen 
Jonas Caben Iversen 
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6. Støtteoversigt for udviklingspuljen 2009 
Udviklingspuljens midler er tiltænkt indkøb af diverse goder, der gavner organisationen. Dette kan 
bl.a. være indkøb af nyt inventar til organisationens lokaler, PR-materiale til rekruttering af nye 
medlemmer, computere m.v. Det er tanken, at disse investeringer skal være til glæde for flest 
mulige af Studentersamfundets grupper og forbedre vilkårene for de aktive i organisationen. 
 
I 2008/2010 har Sport og Fritid administreret udviklingspuljen som et forsøg. Ansøgninger som er 
blevet bevilliget i 09/10 er listet nedenfor.  

Aktivitets type Bevilliget 

Bevilling til Sport Og Fritid (UniRun) 11.600 

BasisBaren: Projektor 5.000 

Totalt 16.600 

 
I regnskabsåret 2009 var der afsat 50.000 kroner til udviklingspuljen. 
 
Bevilliget fra udviklingspuljen i 2007 = 168.681 
Bevilliget fra udviklingspuljen i 2008 = 24.229 
 
For 2010 er der budgetteret med 40.000 til udviklingspuljen. 
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7. Støtteoversigt for aktivitetspuljen 2009 
Aktivitetstype Bevilling 

Skitur 2009 8.961 

SU demonstration 5.334 

Riberprisen 2009 10.000 

Tilskud til arrangement i DE-klubben 2.000 

Skiturs reunion 1.000 

Grill arrangement 750 

Vestkystløbet (Esbjerg) 2.000 

Boatrace 8.000 

IDA kulturaften 15.000 

Bevilliget til IHK 6.900 

Busser til Tour De Fredagsbar 3.870 

Totalt 63.815 

 
I regnskabsåret 2009 var der afsat 70.000 kroner til aktivitetspuljen. 
 
Bevilliget fra aktivitetspuljen i 2007 = 53.799 
Bevilliget fra aktivitetspuljen i 2008 = 30.500 
 
For 2010 er der budgetteret med 65.000 til aktivitetspuljen. 
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8. Forslag til kontingenter 2010 
 
Foreslået af 
Studentersamfundets bestyrelse. 
 

Forslag 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for et ordinært medlemskab af Studentersamfundet 
fastsættes til kr. 200,- svarende til en fastholdelse. 
 
Endvidere foreslås et kontingent på kr. 250,- for et medlemskab for hele studietiden i København 
og kr. 200,- for et overbygningsmedlemskab i København jf. den eksisterende aftale med De 
Studerendes Råd på Ingeniørhøjskolen København.  
 
Bestyrelsen foreslår fortsat, at det skal være gratis for studerende på AAU at få overflyttet deres 
medlemskab fra en anden studenterorganisation, hvis der er indgået en aftale om dette mellem 
denne og Studentersamfundet. Det skal i aftalen fremgå, at Studentersamfundets medlemmer på 
lige vilkår optages i den anden studenterorganisation.  
 
Bestyrelsen foreslår fortsat, at et ekstraordinært medlemskab målrettet udvekslingsstuderende 
(to semestre) koster kr. 75,-  
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9. Forslag til arbejdsprogram 2010 
 
Foreslået af 
Studentersamfundets bestyrelse. 

 
Kommunikation 
Bestyrelsen har gennem bestyrelsesåret prøvet at forbedre kommunikationen i 
Studentersamfundet, men ved den nuværende bestyrelses slutning, er dette stadig et punkt, som 
der skal lægges stor vægt på. I bestyrelsens årsberetning er der ydermere præciseret de tiltag, 
som bestyrelsen har sat i gang. Disse tiltag ser vi selvfølgelig gerne forsat med den nye bestyrelse.  
Det er vigtigt at have fokus på kommunikationen internt mellem grupperne og bestyrelsen, da det 
er vigtigt, at grupperne kan følge med i bestyrelsens arbejde og at de bliver informeret, når der 
bliver taget beslutninger som kan vedrøre dem.  
Derudover vil den gamle bestyrelse opfordre den nye bestyrelse til at lægge vægt på den eksterne 
kommunikation ud til vores medlemmer. Vores medlemsmail som sendes ud ca. hver måned er 
vigtigt at bibeholde. Derudover opfordrer vi også til at man bruger vores kalender på hjemmeside 
og i det hele tiden er obs. på at opdatere siderne.   
  

Esbjerg og Ballerup 
Jævnfør vores årsberetning har vi indgået en aftale med DSR (De Studerendes Råd) i Ballerup, da 
Studentersamfundets gruppe i Ballerup har lagt stille i lang tid. Det har ikke været muligt at 
komme i kontakt med vores kontaktperson, og derfor valgte bestyrelsen at indgå i aftalen. Dette 
betyder dog ikke, at Studentersamfundet ikke skal være opmærksom på studenterarbejdet i 
Ballerup, men det er vigtigt at støtte op omkring DSR’s arbejde og komme med nye ideer.  
 

Økonomisk drift 
Den økonomiske drift har i bestyrelsesåret 2009/10 været under stærkt opsyn, og dette vil vi 
opfordre til sker igen. Det er vigtigt at være opmærksom på økonomien, da mange ”fejltrin” kan 
stoppes undervejs.   
 

Rekruttering af frivillig 
Studentersamfundet er afhængig af de frivillige kræfter, hvorfor det er essentielt, at der ydes en 
stor indsats for at hverve nye frivillige kræfter. Bestyrelsen 2009/2010 har i samarbejde med 
grupperne påbegyndt en kampagne rettet mod 2-4 semesterstuderende, og opfordrer til at der 
følges op på denne og at der iværksættes flere initiativer.  
 

Valg til styrende organer 
Valget står for hovedparten af Studentersamfundets økonomiske eksistens, og det er derfor vigtigt 
for bestyrelsen at bakke op omkring valget. Både i fasen med at finde opstillere til de forskellige 
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valg, men også under valgkampagnen, hvor der er behov for hjælp i valgboder og rundt omkring i 
grupperummene. Dette betyder at den politiske gren og bestyrelsen skal indgå i et stærkt 
samarbejde og skabe klarhed over, hvornår der er behov for den største indsats.  
 

Fokus på eksisterende grupper 
Mange af grupperne føler ikke at de har et tilhørsforhold til Studentersamfundet, og denne 
tendens har bestyrelsen prøvet at mindske via besøg til nogle af grupperne. Men det er stadig 
vigtigt at være opmærksom på grupperne og gøre klart for dem at de indgår i et fællesskab og kan 
drage nytte af hinanden. 
 

Intranet  
Studentersamfundet har mange forskellige rum og forskellige depoter, og i skrivende stund er der 
endnu ikke et overblik hvad vi egentlig har. Det kunne være optimalt, hvis man fik oprettet et 
intranet, hvor de forskellige materialer listes op. Så kunne man slippe for at bestille ting hjem, som 
allerede ligger på et lager. Derudover ville man kunne lave en optimal opdeling af de forskellige 
materialer, så f.eks. at ting til Roskilde ligger ét sted, festudvalgets ting ét sted osv.  
Derudover ville intranettet også kunne bruges til at dele viden, da meget viden går tabt under 
overleveringsprocesser. Og da Studentersamfundets bestyrelse desværre har en tradition for at 
man kun sidder der et år, går der meget tabt. Studentersamfundet har en Wiki og AFS, men bl.a. 
Wiki’en kendes ikke af så mange og den har også den ulempe, at den er offentlig. Mange 
oplysninger, f.eks. bandpriser og tilbud fra firmaer, er fortrolige og må derfor ikke deles på en 
Wiki. AFS er et udmærket fildelingssystem (når det virker), men det kunne være rart med et mere 
overbliksforum, hvor det er muligt hurtigt at skabe et overblik over et arrangements planlægning.  
 

Hjemmeside 
Studentersamfundets hjemmeside skal fungere som en platform for vores medlemmer med de 
forskellige arrangementer og informationer omkring grupperne. Dette er forsøgt gjort gennem det 
sidste år, og flere af grupperne har gjort brug af kalenderen. Derudover er det meningen at 
hjemmesiden skal udvides med en wepshop, hvor der bl.a. kan købes medlemskaber og billetter til 
fester.  
Men hjemmesiden trænger til mere opdatering og en bedre brugerflade. De nye studerende skal 
vendes til at bruge vores hjemmeside fra starten af deres studie, hvilket forhåbentlig bliver en 
naturlig ting for dem senere.   
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10. Ændringsforslag: Lukning af AAU-TV som gruppe 
 
Foreslået af 
Studentersamfundets bestyrelse. 
 

Forslag 
Det foreslås at AAU-TV lukkes på grund af lang tids inaktivitet, og gentagne mislykkede forsøg på 
at genetablere gruppen.  
 

Begrundelse 
AAU-TV har været inaktiv i lang tid, og da bestyrelsen d. 14. maj afholdte medlemsmøde omkring 
AAU-TV, blev det besluttet at give gruppen tiden indtil GF2010. I dette tidsrum er der endnu ikke 
sket nogen aktivitet i gruppen. Bestyrelsen har, under rusoplæg til de nye studerende, udbredt 
kendskabet til AAU-TV, uden at dette har haft effekt. Derudover har bestyrelsen også igangsat en 
aktivistkampagne, hvor AAU-TV er en af fokusgrupperne. Dette har desværre heller ikke haft 
nogen effekt. Som kommentar til ovenstående, kan det også noteres, at gruppen ikke længere 
råder over noget udstyr på lige fod med den tidssvarende standard. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse at hvis Studentersamfundet skal producere tv i fremtiden, skal det 
foregå i en meget anderledes form end det nuværende AAU-TV, hvorfor det syntes meningsløst at 
fastholde gruppen i sin nuværende form. Det synes sandsynligt at en kommende ny gruppe selv 
ønsker at definere rammerne for deres arbejde, hvorfor den eksisterende gruppes koncept kan 
virke begrænsende. 
 
Det foreslås at lukke gruppen og gøre udstyret tilgængeligt for alle der måtte ønske at anvende 
det. Derfor skal det også understreges, at det ikke er bestyrelsens hensigt at sælge udstyret. 
Alle grupper vil herefter have mulighed for at låne udstyr, og en fra bestyrelsen er ansvarlig for 
registrering, vedligeholdelse og udlån af udstyret. 
 
Det vil altså betyde at: 
- AAU-TVs lokaler kan bruges til andre aktive grupper, dog skal noget af udstyret stadig beholdes 
dernede da grupper vil skulle kunne redigere hvad de laver.  
- Cameraer, steadicam og andet udstyr kan lånes til grupper for at dokumentere begivenheder. 
 
Selvom produktionerne selvfølgelig ikke bliver på samme niveau som hvis en dedikerede gruppe 
producerede dem, så håber bestyrelsen at dette i fremtiden vil give god og sjov dokumentation af 
Studentersamfundet.  
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Bilag til AAU-TV:  Betydeligt udstyr i AAU-TV: 
 
4x ALP5  Højtalere 
Behringer AMP800 Forstærker. 
Avenger A280SB Microfon stativ 
Artemis DV-PRO          Steadycam 
Sachtler DV1                Kammerastativ 
2x Røde NTG1             Microfoner 
2x SK100 G2               Microports  
2x DVX100B               Bånd kammeraer 
                                     Båndstation 
Xenyx1204FX             Mini mixer pult 
 
Computere: 
 
Pinacle System liqued Pro dev  
 
Computer (1) 
Intel Core 2 Duo 6600 2,4ghz 
2GB ram 
ATI Radeon X1650 
HDD: 227gb + 1,16 TB 
2x AL2051W 20" bredskærm 
 
Computer(2) 
Pent D 3ghz 
1GB ram 
Asus AX850XT 
HDD: 300 gb og 596gb og 745gb i Raid config.  
2x Syncmaster 931BF - 19" 
Derudover en række bånd, ledninger, spots og mere.  
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11. Ændringsforslag: Bestyrelsens sammensætning 
 
Foreslået af 
Niels Haldrup Jensen & Lars Kuur – Studentersamfundets bestyrelse. 
 

Nuværende paragraf og formulering 
§20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse 
bestående af formanden, næstformanden, kassereren, en repræsentant fra Studenterhusets 
bestyrelsen, samt op til fire øvrige medlemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets 
administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt, dog uden stemmeret. 
Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost. 
 

Ny formulering 
§20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse 
bestående af formanden, næstformanden, kassereren, en repræsentant fra Studenterhusets 
bestyrelsen, samt op til fem(5) øvrige medlemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets 
administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt, dog uden stemmeret. 
Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost. 
 

Begrundelse 
I Studentersamfundet er bestyrelsen ofte de første til at modtage indkomne forslag til ændringer 
eller aktiviteter. Samtidig er det også ofte set, at bestyrelsen er sidste bastion inden tiltag eller 
ændringer opgives helt. Der er, med andre ord, stor risiko for at positive tiltag til 
Studentersamfundet går tabt, hvis bestyrelsen ikke magter den påhvilende arbejdsbyrde. 
Hertil kommer også, at der rent naturligt vil være forskellige niveauer af engagement fra dem, der 
måtte ønske at indgå i bestyrelsen. Ikke mindst på de mere krævende poster som formand, 
næstformand og kasserer. 
For nye eller mindre engagerede bestyrelsesmedlemmer kan arbejdsbyrden virke uoverskuelig, 
hvilket kan reduceres i det tilfælde, hvor det vedtages, at der skal være fem(5) menige 
bestyrelsesmedlemmer til at tage del i arbejdsbyrden. 
Fordelen ved dette forslag kan være, at en bestyrelsespost virker mere tiltalende for de, der måtte 
være i tvivl om hvorvidt de er i stand til at løfte det ansvar det medfører at være repræsenteret i 
Studentersamfundets bestyrelse. 
En anden fordel i den præsenterede løsning er også, at der i kraft af det præsenterede forsalg vil 
være et ulige antal stemmeberettigede i bestyrelsen, ni (9). Dette er en fordel i den situation, hvor 
der måtte være uenighed om et givent forslag. 
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12. Ændringsforslag: Puljernes struktur og udformning 
 
Foreslået af 
Lars Kuur, kasserer i Studentersamfundet. 
 

Forslag 
Administrationen af Udviklingspuljen varetages af Studentersamfundets bestyrelse, dog med 
følgende klausul: 
Sport og Fritid (SOF) råder over en såkaldt reserveret andel af udviklingspuljen på 50 %. Denne 
andel er forhåndstildelt SOF og kan altså uddeles af SOFs bestyrelse til egne projekter, pengene 
skal administreres i henhold til nedenstående retningslinjer: 
 
En bevilling beror på en kvalitativ vurdering med fokus på følgende kriterier: 

 Støtten skal kunne ses i et investeringsperspektiv eller som et opstartstilskud til en aktivitet 

o Aktiviteten skal bidrage med fornyelse til Studentersamfundets aktivitetsportefølje 

o Aktiviteten skal have en bred målgruppe 

o Aktiviteten medvirker til profilering, medlemsrekruttering og aktivisthvervning til 

Studentersamfundet. 

 Investering i udstyr, der må forventes at kunne bruges til flere forskellige aktiviteter i 

Studentersamfundet. 

 Der kan kun bevilliges støtte til den samme aktivitet én gang 

 Der ydes ikke støtte til driftsomkostninger 

 

Motivation 
De to puljer er ideologisk opdelt, således at aktivitetspuljen støtter forskellige aktiviteter, store 
som små. Udviklingspuljen er tænkt til at støtte sager som er med til at skabe en udvikling. Mere 
populært sagt, så forsøder aktivitetspuljen den nuværende organisation, mens udviklingspuljen 
presser organisationen fremad.  
At det ikke samles i en stor pulje kan forsvares ved, at det skal sikres, at begge formål tilgodeses. 
Alle ressourcerne må ikke pludselig gå til enten at forsøde aktiviteter, og ej heller alt til at udvikle 
nyt som de eksisterende ikke får glæde af.  Selvom det virker klart adskilt, så viser erfaring, at 
mange sager ligger i rummet mellem de to, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at puljerne 
bestyres to forskellige steder.  
Det anerkendes, at Sport og Fritid de sidste par år har været de førende udviklere af 
organisationen, men der mangler en sammenhæng mellem at være gode til at udvikle, og være 
dem der uddeler penge til egne og andre gruppers udviklende projekter. Samtidig kan det virke 
demotiverende for andre grupper i S’et, at Sport og Fritid har administrationsret over puljen, da de 
i princippet burde være sidestillet med de andre grupper.  
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De 20.000 kr. skal ses som et kompromis, hvor der stadig er let tilgængelige midler til udvikling i 
SOF regi. Men samtidig forbedres dynamikken i puljerne, og der signaleres upartiskhed når 
grupper ansøger puljerne.   
 
I kraft af dette ændringsforslag vil fordelingen af puljerne være som følger: 
Bestyrelsen: 

- 65.000 kr. Aktivitetspuljen 

- 20.000 kr. Udviklingspuljen 

Sport og Fritid 
- 20.000 kr. Udviklingspuljen (kan kun tildeles egne projekter) 
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13. Ændringsforslag: Bibeholdelse af nuværende 
puljeopdeling 

 

Foreslået af 
Sport Og Fritids bestyrelse 

 
Forslag 
Det foreslås fra Sport og Fritids bestyrelse, at udviklingspuljen forbliver i Sport og Fritids 
disposition. 
 

Motivation 
Det sidste to foregående år har udviklingspuljen været i Sport og Fritids disposition, hvor 
bestyrelsen i Sport og Fritid overtog forvaltningen samt ansvar og råderet over udviklingspuljen. I 
de forløbne år er alle ansøgninger blevet taget op på et bestyrelsesmøde i SOF regi, hvor 
ansøgningen er blevet diskuteret i henhold til de gældende retningslinjer for udviklingspuljen. I 
forbindelse med forvaltningen af udviklingspuljen har SOF tydeliggjort de gældende retningslinjer, 
således det er blevet lettere for de enkelte ansøgere at tilegne ansøgningen til udviklingspuljens 
retningslinjer. 
SOF’s bestyrelse har gennem de to år reklameret for udviklingspuljen, både på traditionel vis, men 
også gennem andre medier eksempelvis video. Reklameringen har medført en større 
opmærksomhed omkring puljen, hvorved der er kommet en del ansøgninger ind fra såvel 
studentersamfundets egne grupper, men også fra den almene studerende på Universitet, 
herunder ansøgninger vedrørende Riverdance, indendørs fodbold etc.. 
SOF’s fornemmeste opgave gennem det to år har ikke blot været at stille et pengebeløb til 
rådighed for nye arrangementer/aktiviteter, men at give nye arrangementer/aktiviteter den bedst 
mulige start. Gennem bestyrelsen erfaring med tidligere afholdte arrangementer på universitetet, 
kan SOF’s være af afgørende betydning for at et arrangement bliver afholdt. Et godt eksempel på 
dette er UniRun som er blevet succesfuldt af i 2 år, hvor planlægning for UniRun2010 allerede er 
påbegyndt. Ligeledes har SOF været med til at opstarte et nyt arrangement, Aalborg Universitets 
Adventure Race, som forhåbentligt bliver afholdt d. 24. april dette år, ligeledes hjælper SOF’s 
bestyrelse to engagerede studerende med at få oprettet en klatrevæg på Universitetet. 
Bestyrelsen i Sport og Fritid mener at det bureaukratiske arbejde med at oprette nye 
arrangementer bliver besværliggjort, hvis udviklingspuljen ikke forbliver i Sport og Fritid regi. Det 
merarbejde som det bureaukratiske arbejde medfører, kan, efter SOF’s bestyrelse mening, betyde 
at nye aktivister bliver skræmt væk, hvorfor udviklingen af nye aktiviteter bliver sat på standby. 
For at give de bedste muligheder for en fortsat udvikling af nye arrangementer/aktiviteter under 
studentersamfundet, foreslår Sport og Fritids bestyrelse at udviklingspuljen forbliver i Sport of 
Fritids disposition 
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14. Ændringsforslag: Puljerne samles og administreres af et 
eksternt udvalg 

 
Foreslået af 
Thea Kristensen, Jimmi Ardahl og Jonas Caben. 
 

Forslag 
Aktivitetspuljen og udviklingspuljen bliver samlet i én pulje. Ansøgningerne skal behandles i et 
eksternt udvalg bestående af aktivister fra de forskellige grupperinger i Studentersamfundet.  
 

Uddybning 
Dette vil sige en person fra Vedtægtsbestemte grupper, en fra serviceorganer, en fra cafeer, en fra 
øvrige grupper og en fra driftsgrupper/bestyrelsen. Dette vil sige fem personer i det eksterne 
udvalg. Formændene i hver gruppering mødes og udpeger en repræsentant for den gruppe ved 
simpelt flertal. Hvis der ikke kan opnås flertal til en kandidat, så udpeges en ny kandidat indtil der 
er valgt en repræsentant.  
Repræsentanten skal indsende kontaktoplysninger til bestyrelsen, som herefter indkalder til første 
møde. Møderne bliver afholdt afhængig af indlevering af ansøgninger.  
 
Dog bør det tilstræbes at der fastsættes nogle fristdatoer i retningslinjerne, og dette kan 
bestemmes internt på det konstituerende møde.  
 

Begrundelse  
Aktivitetspuljen og udviklingspuljen skal samles i én pulje, da det vil lette og forsimple processen 
omkring ansøgningerne til de to forskellige puljer. Derudover ville man kunne minimere problemer 
med inhabilitet. Nogle ansøgninger sendes frem og tilbage mellem Sport og Fritid, som har 
udviklingspuljen og bestyrelsen, som har aktivitetspuljen, da man i mange tilfælde kan placere 
ansøgningerne under begge puljers retningslinjer. Det ville kunne afhjælpes via en samlet pulje. 
Ansøgere skal ikke først til at bestemme hvilken pulje deres ansøgning hører under, og der er kun 
ét sted de skal sende til.  
 
 

Forslag til retningslinjer for ansøgningerne 
Studentersamfundet vil gerne støtte op omkring et aktivt studiemiljø på universitetet og derfor er 
Studentersamfundets pulje oprettet med det formål at fremme aktiviteter som skaber et bedre 
studiemiljø. Puljen kan støtte ekstraordinære og nye aktiviteter eller udgifter med studierelevante, 
studenterpolitiske eller sociale formål, der gør AAU til et bedre sted at studere.  
 
Ansøger og målgruppen ved aktiviteten skal primært være studerende ved 
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AAU. Ansøgninger bliver behandlet af et internt udvalg i Studentersamfundet. 
Retningslinjerne kan ændres på enten Studentersamfundets generalforsamling eller et 
medlemsmøde. Ændringer vedtages ved simpelt flertal. 
 
Ansøgningen skal indeholde følgende for at komme i betragtning:  
1. En beskrivelse af aktiviteten: hvad, hvor, hvornår, hvor mange og hvad støtten 
skal gå til. 
2. Et budget. I dette skal det fremgå, om der er tale om en underskudbevilling. 
3. En argumentation for at aktiviteten overholder formålsbeskrivelsen, og hvorfor 
aktiviteten skal modtage støtten. 
 
Betingelser 

- Der gives ikke støtte til foreningers eller Studentersamfundets gruppers daglige drift. 

- Der kan ikke gives støtte til dækning af udgifter påført ansøger før bevillingsdato. 

- Støtten udbetales kun på foreviste dokumenterede udgifter, og kun det eksakte 
beløb som dokumentationen viser og kun til det maksimalt bevilligede beløb. 

- Det skal fremgå tydeligt af reklamematerialet, at Studentersamfundet har givet 
tilskud. 

 
 
Ansøgninger behandles ens, uanset om de kommer fra Studentersamfundets grupper 
eller fra eksterne foreninger. Ansøgningerne vil blive behandlet indenfor 30 dage med forbehold 
for ferier og andre omstændigheder. 
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15. Forslag til oprettelse af ny gruppe: UniRadio 
 
Foreslået af 
Niels Haldrup Jensen og Thorbjørn Borup 
 

Forslag 
Det foreslås, at der oprettes en ny gruppe ved navn UniRadio til at varetage produktionen af 
Campusradio i samarbejde med Studenterradioen. 
Som eksistens for gruppen foreslås det, at vedtægterne på efterfølgende sider anvendes. 
 

Motivation 
I efteråret 2009 blev bestyrelsen kontaktet af Studenterradioen, der foreslog, at der blev oprettet 
et samarbejde mellem Studenterradioen og Studentersamfundet med det formål at sende 
Campusradio – live radio i kantinen. 
 
Ideen bag campus radio er, at det skal være mere underholdende og informativt at tilbringe sin 
middagspause i kantinen på Fib. 15, hvorfor kernen i radioprogrammerne også skal udgøres af 
underholdning, musik og information, der måtte vedrøre de studerende. 
 
På nuværende tidspunkt er produktionen af Campusradio allerede skudt i gang, og der er blevet 
sendt tre udsendelser, men i kraft af, at der kunne oprettes en gruppe i Studentersamfundet til at 
varetage udnyttelsen af radio som medie, ville Studentersamfundet få helt nye måder at kontakte 
sine medlemmer på. Radio er et kraftigt medie, der rummer meget potentiale for 
organisationsudvikling og ville derfor være en stor gevinst for Studentersamfundet. 
 
Radioproduktionen skal naturligvis stadig foregå i samarbejde med Studenterradioen, der har 
æren for, at Campusradio overhovedet er blevet til noget, men på længere sigt er der også 
mulighed for at gruppen kunne udvikles til selv at varetage opgaven. 
Det er slet ikke ønsket, at der ikke skal være tale om et samarbejde, hvorfor der også skulle 
udformes en samarbejdskontrakt for samarbejdet så der ikke ville herske nogen tvivl om, hvilken 
organisation der har ansvaret for forskellige ansvarsområder. 
 
Samarbejdskontrakten er endnu ikke udformet, men på efterfølgende side er præsenteret 
vedtægter for gruppen, der naturligvis kan ændres. 
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Vedtægter for UniRadio 
  
§ 1. Navn og hjemsted 
  
Stk. 1. Gruppens navn er UniRadio, forkortet UR. 
Stk. 2. Gruppens hjemsted er Aalborg Universitet. 
Stk. 3. Gruppen er en del af studentersamfundet på Aalborg Universitet. 
  
§ 2. Formål 
  
Stk. 1. Udvalgets formål er:  
a) At etablere og vedligeholde radio i universitetets kantiner som medie for Studentersamfundet. 
b) At udbrede og formidle studierelevant information – både for Studentersamfundet og S’ets 
samarbejdspartnere. 
c) At skabe en bredere kontaktflade til alle studerende ved Aalborg Universitet i kraft af en 
samarbejdsaftale med Studenterradioen om produktion af radio. 
  
§ 3. Medlemmer og medlemskab 
  
Stk. 1. Som medlemmer til gruppen optages alle der ønsker at deltage aktivt i gruppens formål. 
Stk. 2. Gruppen består primært af Studentersamfundets og Aalborg Studenterradios medlemmer. 
Stk. 3. Medlemmer opkræves ikke noget kontingent. 
Stk. 4. Hvis der hersker tvivl om, hvorvidt en person kan optages som medlem, træffes beslutningen af 
bestyrelsen. 
   
§ 4. Generalforsamlingen 
  
Stk. 1. Generalforsamlingen er UniRadios højeste myndighed.  
Stk. 2. a) Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og senest to uger 
inden Studentersamfundets generalforsamling.  
Stk. 2. b) Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i 
Studentersamfundets medier med angivelse af dagsorden.  
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være koordinatoren skriftligt i hænde 
senest en uge før generalforsamlingen. 
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle 
beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal 
finde sted, når blot ét medlem ønsker det. 
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling udarbejdes af bestyrelsen og skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
  
• Valg af referent 
• Valg af dirigent og to stemmetællere 
• Godkendelse af dagsorden 
• Formandens beretning 
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• Fremlæggelse af revideret regnskab for UniRadio ved AAU 
• Indkomne forslag 
• Valg til bestyrelsen 
• Eventuelt 
  
Stk. 6.  Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen, dog med undtagelse af: Formand, næstformand og 
kasserer i Studenterradioen. 
Stk. 7.  Der er individuelt valg til alle poster i bestyrelsen. 
Stk. 8.  Hvis der er stemmelighed, kan der foretage omvalg én gang. Hvis der igen er stemmelighed 
foretages der lodtrækning. 
Stk. 9. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. 
Stk. 10. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået 
flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes 
reglen om simpelt flertal.  
Stk. 11. Hvis det ikke er muligt at være til stede ved generalforsamlingen kan der opstilles ved skriftlig 
begæring såfremt denne er bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingens start. 
Stk. 12. Beslutninger, truffet på en generalforsamling, er gældende fra generalforsamlingens ophør og indtil 
de omstødes eller ændres på en senere ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. 
Stk. 13. Stemmeret opnås ved at være aktiv i foreningen. For at være aktiv i foreningen skal man have 
deltaget i minimum et planlæggende møde eller en radioproduktion pr. semester. 
  
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
  
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller ved 
begæring fra minimum fem medlemmer af gruppen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 
senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.  
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.  
Stk. 3. Bliver bestyrelsen valgt på en ekstraordinær generalforsamling vælges denne efter samme regler 
som ved ordinær generalforsamling.  
  
§ 6. Udvalgets daglige ledelse 
  
Stk. 1. Udvalgets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af en kasserer og en 
kontaktperson til Studentersamfundets bestyrelse. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig 
periode.  
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af minimum tre medlemmer.  
Stk. 3. Bestyrelsen leder UniRadio i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger.  
Stk. 4. Formanden - og i hans fravær et andet medlem af bestyrelsen - indkalder og åbner bestyrelsens 
møder. Ved indkaldelse skal der foreligge en dagsorden 
Stk. 5. Der føres beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder. 
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlige for, at samarbejdsaftalen med Studenterradioen overholdes. 
Stk. 7. Formand, næstformand og kasserer i Studenterradioen må ikke sidde i bestyrelsen i UniRadio. 
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§ 7. Økonomi, regnskab og revision 
  
Stk. 1. Gruppens regnskabsår følger Studentersamfundets regnskabsår.  
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.  
Stk. 3. Udvalgets regnskab føres af kassereren.  
Stk. 4. Alle økonomiske disponeringer, der ligger uden for budget skal godkendes på forhånd af 
Studentersamfundets bestyrelse. 
  
§ 8. Tegningsregler og hæftelse 
  
Stk. 1. Udvalget tegnes udadtil ved Studentersamfundets bestyrelse.  
Stk. 2. Der påhviler ikke Udvalgets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
Udvalget.  
  
§ 9. Vedtægtsændringer 
  
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
fremgår af dagsordenen.  
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.  
Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal ske i henhold til §4. stk. 3. 
  
§ 10. Opløsning 
  
Stk. 1. Opløsning af Udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  
Stk. 2. Udvalgets formue skal i tilfælde af opløsning tilbageføres til Studentersamfundet. 
Stk. 3. I tilfælde af fælles ejerskab over udstyr skal det vurderes i følgende rækkefølge 3a, 3b og 3c. 
Stk. 3a) Kan udstyret fordeles i enighed mellem parterne gøres dette. 
Stk. 3b) Den anden part køber UniRadios andel. 
Stk. 3c) Udstyret sælges og pengene deles lige mellem parterne. 
  
§. 11. Prøveperiode 
  
Stk. 1. Gruppen oprettes forsøgsmæssigt for perioden indtil Studentersamfundets generalforsamling 2011, 
hvor det vurderes hvorvidt gruppen skal fortsætte. Hvis gruppens fortsat skal eksistere efter dette slettes 
§11 i disse vedtægter og gruppen anses som værende permanent. 
 
§ 12. Datering 
  
Stk. 1. Således vedtaget på gruppens stiftende generalforsamling den ___.___20__ og senest ændret på 
den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den __.__ 20__.  



 

 Studentersamfundet 
 - For alle studerende  

 

 
 

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet Side 47 af 49 

Fibigerstræde 15 
DK-9220 Aalborg Ø 
studentersamfundet.aau.dk 

Telefon:  +45 9940 8013 
Fax: +45 9815 9494 
info@studentersamfundet.aau.dk 

 
 Generalforsamling 2010 

 

 
 

16. Kandidatpræsentation: Formand 
 

Kandidat 
Niels Haldrup Jensen 
 

Motivation 
Kort fortalt så er mit navn Niels Haldrup Jensen, jeg er 23 år og jeg læser Maskin og Produktion på 
4. semester.   
 
Gennem min ret korte tid på AAU har jeg været aktiv indenfor forskellige aspekter af det sociale 
miljø på universitetet. Det hele startede i BasisBaren, hvor jeg blev formand kort efter jeg startede 
på Basis sidste år. Tiden i BasisBaren gav mig lejlighed til at få indblik i, hvordan 
Studentersamfundets er opbygget og hvordan det er at være formand for en gruppe der er 
baseret på frivilligt arbejde. 
I kraft af mine erfaringer og det store sociale netværk der fulgte med, valgte jeg at forsætte i 
Studentersamfundets bestyrelse, hvor jeg har deltaget aktivt i løbet af det sidste år som menigt 
medlem. 
Min tid i bestyrelsen har givet mig et øget indblik i, hvordan tingene fungerer i 
Studentersamfundet. Der er mange ting man ikke lærer før man er i gang, men med min baggrund 
som hhv. formand i BasisBaren og bestyrelsesmedlem mener jeg at have samlet erfaringer der kan 
hjælpe mig som formand for Studentersamfundet. 
 
Det er min opfattelse, at mange studerende savner kendskab til Studentersamfundet og alt hvad vi 
som organisation står for. Derfor mener jeg, at der bør lægges en indsats i at udbrede kendskabet 
til Studentersamfundet. 
Kort sagt mener jeg, at der bør være fokus på at få formidlet allerede eksisterende muligheder til 
vores medlemmer, men der skal naturligvis også tages hånd om nye initiativer, der således kan 
sikre Studentersamfundets fortsatte udvikling. 
 
Sidst, men ikke mindst, mener jeg, at en kommende bestyrelse skal være indbydende overfor nye, 
såvel som allerede etablerede, aktivister. Frivilligt arbejde skal være sjovt og interessant, men 
vigtigst af alt skal det være lysten til at gøre en forskel, der driver værket. 
 
 
Niels Haldrup Jensen 
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17. Kandidatpræsentation: Politisk Ordfører 
 
Kandidat 
Lasse P.N. Olesen 
 

Motivation 
Jeg er uddannet socialrådgiver fra AAU, men efter at have arbejdet i 2½ år inden for faget, fik jeg 
mod på at prøve noget nyt og begyndte på Politik og Administration, hvor jeg nu læser på 4. 
semester. 
 
For mig har politik altid først og fremmest handlet om hverdagen. Om at forbedre og forandre i 
det nære for derigennem at ændre det store billede. Som studerende er det derfor naturligt for 
mig at interessere mig for og beskæftige mig med studenterpolitik. 
AAU's struktur er lige nu under forandring med indførelsen af schools, der er mangel på 
grupperum på mange studier, studiemiljøet på AAU kan forbedres væsentligt og meget andet. 
Samtidig ser det ud til, at SU'en i den kommende tid kommer under pres, Universitetsloven skal 
fornyes, og der er kommet en ny videnskabsminister. Der er med andre ord rigeligt at tage fat på 
for den kommende ordfører og for alle de andre, der vil være med til at påvirke hverdagen som 
studerende på AAU. 
 
Jeg har en bred erfaring med at arbejde politisk. Jeg sidder i forældrebestyrelsen i mine børns 
daginstitution, jeg har arbejdet partipolitisk, jeg har været aktiv i Sammenslutningen af Danske 
Socialrådgiverstuderende, jeg har været tillidsrepræsentant i Aalborg Kommune, og jeg er p.t. 
medlem af Fredningsnævnet for Nordjylland. 
Alt dette (og meget andet) har givet mig værdifulde erfaringer politisk og organisatorisk, som jeg 
håber at få mulighed for at bruge i arbejdet som ordfører.  
 
Afslutningsvist kan jeg tilføje, at jeg privat bor sammen med min kone og vores to børn, og at jeg 
er skræmmende tæt på at blive 30 år. 
 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive en mail til: 
lassepno@gmail.com 
 
Lasse P. N. Olsen 
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18. Studentersamfundets årsregnskab og bestyrelsens 
beretning for 2009. 

 
På de efterfølgende sider præsenteres Studentersamfundets årsregnskab og bestyrelsens 
årsberetning for 2009. 



Studentersamfundet 
ved Aalborg Universitet 

(CVR nr. 15 01 72 01) 

Arsrapport for 2009 
(19. regnskabsar) 



Indholdsfortegnelse 

Organisati onsop lysninger 

Bestyrelsens pategning 

Den uafha~ngige revisors pategning 

Bestyrelsens arsberetning 2009 

Anvendt regnskabspraksis 

ResultatopgSMe!se for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009 

Balance pr. 31.12.2009 

Noter 
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Organisationsoplysninger m. v. 

Organisationen 

Studentersamfundet ved Aalborg Universitet 

Fibigerstrrede 15 

9220 Aalborg 0st 

Registernr.:CVR-nr.15017201 
Organisationen er startet i 1991 

Telefon nr.: 994080 13 
Telefax nr.: 98 159494 

E-mail: info@studentersamfundet.aau.dk 

http://www.studentersamfundet.aau.dk 

Formal 

Studentersamfundet er en organisation for aile studerende ved Aalborg Universitet. Det er 
organisationens formal at arbejde for at g¢re Aalborg Universitet til et stadigt bedre sted at studere. 

Bestyrelsen 

Thea Ingemann Kristensen, Formand 
Helena Karlsson, N,estformand 
Lars Kuur, Kasserer 

Niels Ha\drup Jensen 
Morten M¢lIer 
Eva Szuchy Kristiansen 

Jonas Egeskov, Studenterhuset 
Helene Rhode 
Marlene Olesen 

0konomi og bogholderi 

Sekretariatsleder Lena Brek Nielsen 
Sekreuer Tina Ehlers Pedersen 

Sekreuer Anne Wulff Bonderup 

Kritiske revisorer 

Carsten Rune Jensen 
Jonas Caben Iversen 
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Revision 

TV Revision, registrerede revisorer 
Tidselbakken 18, 9310 Vodskov 
CVR nr. 20080280 
E-mail: tv@tvrevision.dk 

Pengeinstitut 

Spar Nord Bank AfS, Vejgaard afdeling 
Hadsundvej 20, 9000 Aalborg 
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Bestyrelsens pategning 

Hermed aflregges Studentersamfundets arsrapport for tiden 01.01.2009 - 31.12.2009 
(19. regnskabsar). 

Den af os udarbejdede arsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, 
men justeret i henhold til organisationens opbygning og virkemade. 

Bestyrelsen har gennem 2009 forholdt sig til Studentersamfundets regnskab. Formand, kasserer og 
sekretariatsleder har 10bende overvaget regnskabets udvikling, og kontaktet gruppeme ved 
vresentlige budgetafvigelser og disponeringer. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmressig, saledes at arsrapporten giver et retvisende 
billede af organisationens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Aalborg, den 2010 

I bestyrelsen 

Lars Kuur 
Kasserer 

Szuehy Kristiansen 

Marlene Olesen 
Udtrildt afbestyrelsen 

anas Egeskov Kristensen 
Studenterhuset 

Helene Rhode 
Udtradt afbestyrelsen 
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Den uafbrengige revisors pategning 

Til bestyrelsen i Studentersamfundet 

Vi har revideret arsregnskabet for Studelltersamfundet for regnskabsaret I jalluar - 31. december 
2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Vi hal' endvidere 

revideret bestyrelsesberetllingen, Arsregnskabet og bestyrelsesberetningen udarbejdes efter 

arsregnskabsioven. 

Bestyrelsens ansvar for arsregnskabet og bestyrelsesberetningen 

Bestyrelsen hal' ansvaret for at udarbejde og afl1Pgge et arsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med arsregnskabsloven, og bestyrelsesberetningen, der indeholder en retvisende 

redeg0reise i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroHer, der er relevante for at udarbejde og afl1Pgge 

et arsregnskab og bestyrelsesberetning uden v1Psentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsm1Pssig regnskabspraksis og 

ud0velse af regnskabsm1Pssige sk0n, som er rimelige efter omst1Pndighederne. 

Revisors ansvar og den udf0rte revision 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet og bestyrelsesberetningen pa grund\ag 
af vores revision. Vi hal' udf0rt vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarter. 

Disse stan darter kr1Pver, at vi lever op til etiske krav samt planl1Pgger og udf0rer revisionen med 
henblik pa at opna h0j grad af sikkerhed for, at arsregnskabet og bestyrelsesberetningen ikke 

indeholder v1Psentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de bel0b og oplysninger, der er anf0rt 

i arsregnskabet og i bestyrelsesberetningen. De valgte handlinger afh1Pnger af revisors vurdering, 
herunder vurderingen af risikoen for v1Psentlig fejlinformation i arsregnskabet og bestyrelses
beretningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eHer fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor interne kontroller, del' er relevante for Studentersamfundets udarbejdelse og 
atl1Pggelse af et arsregnskab, del' giver et retvisende billede og bestyrelsesberetning, der indeholder 

en retvisende redeg0relse, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omsUendighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om om effektiviteten af 
Studentersamfundets interne kontroL En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 

bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen ud0vende regnskabs
Imessige sk0n er rimelige samt en vllrdering af den samlede pr£esentation af arsregnskabet og 

bestyrel sesberetningen. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstnekkeligt og egnet som grundlag for 

\ores konklllsion. 

Revisionen hal' ikke givet anledning til forbehold 
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Supplerende oplysninger 

Uden at det har pavirket vor konklusion, skal vi g0re opmcerksom pa afsnittet i bestyrelses
beretningen, der redeg0r for foreningens j2)konomi, s<erligt om uregelm<essigheder omkring enkelte 
cafeers handtering af kassebeholdning og oms<etning. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af Studentersamfundets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Studentersamfundets 
aktiviteter for regnskabsaret I. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med arsregnskabs
loven. Det er endvidere vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende 
redeg0relse i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Vodskov, den 10. marts 2010 
TV Revision, registrerede revisorer 

Trine Vilsen 
Revisor FDR 

Michael Vilsen 
Reg. Revisor, HD 



Bestyrelsens arsberetning 2009 

Herunder f01ger beretningen for aret 

Beretningen tjener til oplysning for Studentersamfundets medlemmer, og studerende ved Aalborg 

Universitet, om foreningens arbejde med forbedring af studiemilj0et pa Aalborg Universitet. 

Bestyrelsen bestod af f01gende personer: 

Thea lngemann Kristensen, Formand 

Helena Karlsson, Nrestformand 

Lars Kuur, Kasserer 

Niels Haldrup Jensen 

Morten M01ler 

Jonas Egeskov, Studenterhuset 

Bestyrelsen har afholdt ordinrere bestyrelsesm0der hver anden uge. 

r det f01gende beskrives kort de aktiviteter, der har fyldt mest i henholdsvis foraret og eftediret. 

Desuden fremhreves aktiviteter, der har vreret srerlige for det forgangne ar. 

F0lgende punkter var vedtaget i arbejdsprogrammet for 2009. 

Forbedring af intern kommunikation i Studentersamfundet 

0get fokus pa Esbjerg og K0benhavn 

Skabelsen af en webshop 

AAUValg 

Medlemsfordele 

Akti vi strekrutteri ng 

0konomisk drift 

Bestyrelsen indsa hurtigt i forl0bet, at det var n0dvendigt at prioritere nogle punkter frem for andre, 

da disse var meget tidskrrevende. Hertil kom yderligere, at to bestyrelsesmedlemmer valgte at 

fratnede deres poster. Af denne grund blev det besluttet, at vi i f0rste omgang valgte at fokusere plt 

kommunikation og 0konomisk drift, da de var mest presserende. I anden halvdel af bestyrelsesltret 

blev der lagt energi i K0benhavn, AAU valg og aktivistrekruttering. 

I nedenstaende beskrives, hvilke initiativer bestyrelsen satte i gang. 

Bestyrelsen indkaldte grupperne til et kommunikationsm0de d. 15. april, hvor vi opfordrede 

grupperne til at deltage, sa vi kunne sammenstemme vores forventninger til den interne 

kommunikation. Desv<erre var fremm0det lavt, men de deltagende havde mange ideer til, hvordan 

kontakten kunne forbedres samt hvilke behov, der var i grupperne. Af m0det i april fremgik det, at 

der prima:~rt val' tale om manglende kommunikation mellem barerne, hvilket f0rte til oprettelsen af et 

oprettet frelles bar udvalg, der skulle vedligeholde denne opgave. Hertil kom yderligere, at der blev en 

frelles barkalender, sa det blev tydeligt, hvornar der val' hvilke aktiviteter ide forskellige barer. 

Denne er blevet udf0rt to gange. 
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Bestyrelsen har i 1iz)bet af det forgangne ar bes0gt gmpperne, i det omfang det har vreret muligt. 

Hertil er gmpperne ogsa blevet opfordret til at anvende den frelles kalender pa hjemmesiden, sa vi 

far oprettet en frelles informations base - bade ind- og udadtil. 

Pa baggmnd af et meget ringe fremm0de til de fa~lIes m0der, blev det besluttet i bestyrelsen, at 

oprette en intern nyhedsmail for S'ets gmpper. Denne nyhedsmail udarbejdes og sendes af 

bestyrelsen ca. en gang om maneden og forventes at indeholde relevant information for S' ets 

gmpper, hemnder aktivist tilbud. Nyhedsmailen er stadig i opstartsfasen, og grupperne opfordres til 

at bidrage med information, der er relevant for andre gmpper. 

Gennem aret har der vreret kontakt til Esbjerg i forskellige henseender. Primrert har Esbjerg haft 
interesse for muligheden for at soge penge fra puljerne i Aalborg. Ved bestyrelsens start val' del' 

kontakt til Esbjerg, men den l0bende kontakt gennem aret val' vreret utilstrrekkelig. Dette grelder 
begge veje, hvilket er beklageligt og hvilket rna tilstrrebes at blive forbedret i 2010/2011. Det har 

vreret fors0gt at m0des pa fa~lles gmnd enten i Esbjerg eller Aalborg, men det er ikke lykkedes, da 

bestyrelserne ikke har kunnet m0des pa de foreslaede datoer. 

I det forl0bne bestyrelsesar har det vreret vanskeligt at opna kontakt med Studentersamfundet i 
K0benhavn, da der ikke har va~ret nogen aktiviteter i lang tid. Derfor er det efter et m0de med DSR 

blevet besluttet at indga en samarbejdsaftale, hvori det fremgar, at Studentersamfundets medlemmer 
opnar samme rettigheder som DSRs medlemmer. Det betyder at DSR nu varetager de sociale 
aktiviteter for S'ets medlemmer i Ballerup, hertil ogsa indskrivning af medlemmer. Dette betyder at 
studerende fra Aalborg Universitet i Ballemp, der indskrives i DSR ogsa indskrives i S'et og 

omvendt. S' et i Ballemp havde bes0g af Formand og Kasserer i efteraret. 

Bestyrelsen har i ar vreret ekstra opmrerksom pa 0konomien, da der har v<eret kraftig nedgang i 
egenkapitalen de seneste to ar. Det har blandt andet betydet 0get opmrerksomhed pa barerne, og at 
aile budgetter over 10.000 skal fremvises 1 kommenteres for bestyrelsen inden aktiviteten startes. 

Der har i 2009 kunne konstateres underskud pa to af barerne, dels pa grund af tyveri af kasse
beholdninger ved indbrud og dels pti gmnd af svigtende registrering af oms<etning. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at det ikke er relevant at politianmelde tyverierne, men i stedet rette fokus 
pa at at rendret de interne procedure, sa fremtidige tab/tyverier undgas. 
Erhvervsgruppen er fortsat et stort aktiv i S' ets okonomi, hvilket blandt andet er opnaet i kraft af en 

optimering af Rushandbogen. Festudvalget, der har v<:eret en udgift for S'et de seneste to aI', har i til' 
bidraget positivt til det samlede regnskab. Sport og Fritid har leveret et stort overskud i ar, specielt 

grundet en udsolgt Roskilde Festival. Y dermere harder vee ret medlemsfremgang, der har ydet en 
uforventet ekstraindt,egt til det samlede regnskab. Alt dette har betydet, at 2009 har v,eret meget 
tilfredsstillende for S' ets 0konomi, hvorved det kan konkluderes, at den y5gede fokus pa 0konomien 

har v,eret en succes. 
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Studiestarten blev oplevet som velfungerende, men der manglede dog et mere samlet overblik over 

forl0bet for morgenmaden pa GI. Torv, hvilket bet0d at de nye studerende oplevede morgenmaden 

som lettere kaotisk. Studiestartsfesten var en kcempe succes og forlpb uden st0rre problemer. 

Det anbefales, at der fortsat haves to kontaktpersoner fra bestyrelsen, til studiestarten. Hertil 
anbefales ogsa, at mindst en af disse deitager i planlcegningen af studiestartsfesten. 

Val get 2009 val' en generei succes, hvilket er vigtigt for S' et som en helhed. Dette viser, at der er 

en bred opbakning fra de studerende pa Aalborg Universitet. 

De sidste par ar hal' det vceret en hpj prioritet for S'et at fa oprettet en webshop for at lette de 
administrative opgaver, men det er ikke Jykkedes. Derfor blev det vedtaget i bestyrelsen, at del' 

Medlemsfordele var anf0rt som et punkt i arbejdsprogrammet for 09/\0, men dette punkt er ikke 
blevet behandlet som et selvstcendigt punkt, idet formalet var at fa tlere medlemmer, hvilket 

hovedsageligt er opnaet ved studiestarten i kraft af f0romtaite tutortilbud. 

I skrivende stund er dette et abent projekt, der forgar ved personlig kantakt samt uddeling af tlyers, 

der er udarbejdet i samarbejde med de gmpper, far hvem behovet er st0rs1. Det anbefales kraftigt, 
at dette projekt viderefpres af den nye bestyrelse. 

Bestyrelsesaret har set en udskiftning i sekretariatet. Sekretariatsleder Anette Brix gik pa pension 
og Lena Ba::k Nielsen tiltriidte som ny leder. I farbindelse med dette er del' blevet ansat en ny 

sekret,cr, Anne Wulff Bonderup, der varetager Lena B,ck Nielsens tidligere arbejdsopgaver. 

I maj mimed 2009, efter lang tids diskussion om indestaende kapital og stilstand i gruppen, stillede 

bestyrelsen AAuTVs eksistens til debat. Dette kom til udtryk pa et medlemsm0de, hvor et tlertal 
besluttede, at AAuTV fortsat skulle eksistere under S' et. Derfor har bestyrelsen fors0gt at finde 

nye medlemmer til gruppen, men det er endnu ikke Iykkedes. Derfor fremgar gruppen 80m inaktiv 

pr. dags dato. 

Side 8 



Ved S'ets generalforsamling 2007 blev det vedtaget, at der sku lie oprettes et internationalt udvalg, 
og vedtregter til dette blev godkendt. Dette er sket i ar og pa nuvrerende tidspunkt er der fundet 
aktivister til udvalget. En fastlceggelse af udvalgets omfang og opgave, er under udarbejdelse. Pa 
nuvrerende tidspunkt er der en stor interesse blandt de internationale studerende og Internationalt 
Kontor OK) har udtrykt stor interesse for et fremtidigt samarbejde. Et af forslagene fra IK har 

v"eret at Buddy ordningen skulle overga til S'et, men dette er ikke sket pa nuvrerende tidspunkt, da 
der ganske enkelt ikke har va~ret kapacitet til det. 

Der er oprettet et samarbejde med Studenterradioen, det indebrerer oprettelsen af en gruppe is' et 
ved navn UniRadio. UniRadio skal i samarbejde med Studenterradioen sende radio live fra kantinen 
i udvalgte frokostpauser. Samarbejdet skal ses som et fors0g pa at fa oprettet radio som medie for 
studentersamfundet og samtidig udbrede kendskabet omkring S'et og Studenterradioen. 

I 10bet af det forgangne ar er det blevet bestyrelsens erfaring, at der maske kunne optimeres pa 
f01gende punkter: 

At der fra starten blev aftalt hvad ens forventninger til bestyrelsesaret er. Forventningerne kan vrere 
meget forskellige og for at undga konflikter omkring dette, kan dette vrere en af maderne. Der kan 
ogsa vrere meget forskellige holdninger til arbejdsbyrden og dette er et vigtigt emne som er vigtigt 
at gennemdiskutere. 

At der sker en bedre vidensdeling. I overtagelsesprocessen gar der ofte viden og processer tabt og 
det er vigtigt at der sker en forbedring pa dette omrade. Der afholdes som altid overleverings
weekend, men derudover fors0ges der med en overtage)sesmappe mellem tidligere formand til ny 
formand. Det anbefales ogsa at AFS bruges mere. 

Det er vigtigt at der hurtigt skabes kontakt mellem bestyrelsen og sekretariatet. Bestyrelsen og 
sekretariatet skal arbejde sammen og en god kontakt er bestemt med til at lette arbejdsbyrden for 
os aile. Derudover vii informationer fra begge parter ogsa nemmere kunne deles. 

Derudover er det ogsa vigtigt at der skabes en god social kontakt imellem bestyrelsesmedlemmerne. 
Bestyrelsesmedlemmerne skal arbejde sam men i mindst et ar (gerne mere), og derfor er det vigtigt 
at de Kender hinanden og hinandens vi.eremader. 

Kontakten mellem grupperne og bestyrelsen. Det er vigtigt at der bliver skabt kontakt mellem 
grupperne og bestyrelsen, heist med personlige bes0g i grupperne eller tilstedevcerelse til nogle 
mibder. Det er ogsa vigtigt, at grupperne far tildelt en kontaktperson i bestyrelsen hurtigt, samt at 
grupperne meddeler kontaktpersonens deres kontaktoplysninger, nar disse skifter. 

Side 9 



samarbejdet med tutorerne. Tutorerne er vores bedste redskab til personlig kontakt med de nye 
studerende. Det kunne v,ere interessant at undersoge hvilke tiltag der virker overfor tutorerne 

(forsogt i 09: tilbud om fest, hvis de ha:vede medlemstalIet), samt hvilken effekt de reelt set giver pa 
de nye studerende). 

Samarbejdspartnere. Studentersamfundet har f1ere samarbejdspartnere og det er essentielt at 
bestyrelsen bruger tid pa f.eks. at lave samarbejdsarrangementer, hj<elpe partnerne og yde en 
indsats for at samarbejdspartnerne foler tilfredshed med aftalerne. 

Thea Ingemann Kristensen, Formand 
Aalborg den 10. marts 2010 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Arsrapporten er atlagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder 

i regnskabsklasse B, justeret efter organisationens mange virkeomrader og aktiviteter. 

Generelt om indregning og mating 

I resultatopg\lirelsen indregnes indtcegter i takt med, at de indtjenes eller tildeles, herunder indregnes 

vrerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopg\Zlreisen indregnes ligeledes aIle 

omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vii tilfiyde orga

nisationen, og aktivets vcerdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar de er sandsynlige og kan males palideligt. 

Ved f\Zlrste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf\Zllgende males aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden arsrap

porten afiregges, og som be- eller afknefter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

Resultatopgprelsen 

Generelt 

Resultatopg\Zlrelsen opstilles artsopdelt. 

Indtregter 

Indtregter indregnes i henhold til faktureringsprincippet. Andre ydelser og bevillinger m. v. efter kasse

princippet, medens tilskud fra Universitetet (§34) er periodiseret. 

Afskrivninger 

Afskrivninger pa materielle anhegsaktiver tiisigter, at afskrivning straks foretages ved aktivets anskaf

felse. Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar indregnes i resultatopg\Zlrelsen i anskaffelsesaret 

uanset aktivets v<erdi. 

FinansieHe poster 

Under finansielle poster renteindta~gter og renteomkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balance 

Materielle anlregsaktiver 

Materielle anlregsaktiver indregnes ikke i balancen, men udgiftsf0res fuldt ud i anskaffelsesaret. 

Organisationen har saledes ingen materielle anlregsaktiver. 

Finansielle anlregsaktiver 

V cerdipapirer og andre kapitalandele indregnes til dagsvcerdi pa balancedagen, nar palidelig opg0relse 
kan registreres. Hvor det ikke er muligt at opg0re dagsvrerdien, indregnes vrerdipapirer og andre 

kapitalandele til kostpris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes til nominel vrerdi med fradrag for sk0nnede tabsrisici efter en individuel 
vurdering. 

Greldsforpligtelser 

Greldsforpligtelser indregnes til kostpris pa tidspunktet for stiftelse af greldsforholdet. Efterf01gende 
opg0res gceldsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gceldsforpligtelser 
normalt svarer til den nominelle v(erdi. 
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Resultatopgfjrelse for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009 

Note 

Kontingentindtregter 
Tilskud (§33 og §34) 2 
Andre indta~gler " .) 

Bruttoresultat ffSr aktiviteter 

Resultat af aktiviteter: 
Nettoresultat af ikke formiilsbestemte aktiviteter 4 
Nettoresultat af formalsbestemte aktiviteter 10 
Resultat af aktiviteter: 

B ruttofortjeneste 

Administrationsomkostninger 5 
Personaleomkostninger 7 

Resultat af primrer drift 

NyanskatTeiser og investeringer (anses som arets afskrivninger) 6 
Tilskud til eafeerne 
Resultat ffSr renter 

Finansielle indtLcgter (inc!. kursgevinst pa vLcrdipapir) 
Finansielle omkostninger 

Resultat ffSr ekstraordinrere poster 

Ekstraordinrere indttcgter 
Ekstraordimcre omkostninger, netto 

Arets resultat 

Resultatdisponering: 
Overf0rt fra fonmilsbestemte henlreggelser 
Overf~)rsel fra frie reserver 
Jalt 

6 

8 
9 

Bud~et 

2010 2009 
kr. kr. 

231.000 221.000 
1.294.000 1.161.818 

291.600 294.600 
1.816.600 1.677.418 

-497.000 -517.150 
65.250 56.400 

-431.750 ·460.750 

1.384.850 1.216.668 

-179.300 -165.300 
-1.050.000 -976.000 

155.550 75.368 

-100.000 -60.000 
-51.000 0 

4.550 15.368 

0 0 
0 0 

4.550 15.368 

0 0 
() 0 

4.550 15.368 

2009 
kr. 

252.995 
1.282.684 

309.520 
1.845.199 

-247.529 
83.800 

-163.729 

1.681.470 

-208.416 
-1.101.653 

371.401 

-32.292 
0 

339.109 

29.253 
0 

368.362 

0 
0 

368.362 

83.800 
284.562 
368.362 

2008 
kr. 

211.450 
1.068.651 

300.280 
1.580.381 

-469.851 
-3.398 

-473.249 

1.107.132 

-155.440 
1.006.829 

-55.137 

-73.721 
0 

-128.858 

-7.666 
-6 

-136.530 

0 
0 

-136.530 

-3.398 
-133.132 
-136.530 
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Balance pro 31.12.2009 

Aktiver Note 31.12.2009 31.12.2008 
kr. kr. 

Aktier i Spar Nord Bank AlS, 300 stk. 16.611 12.904 
Finansielle anlregsaktiver 16.611 12.904 

Anlregsaktiver 16.611 12.904 

Varelagre og beholdninger II 145.487 165.428 

Tilgodehavender 12 365.949 263.215 
Tilgodehavender 365.949 263.215 

Kasse-, bank - og girobeholdninger 13 893.770 452.108 
Likvide beholdninger 893.770 452.108 

Omsretningsaktiver 1.405.206 880.751 

Aktiver i alt 1.421.817 893.655 
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Balance pro 31.12.2009 

Passiver Note 31.12.2009 31.12.2008 
kr. kr. 

Egenkapital primo 14 457.468 590.600 
Overf0rt fra formalsbestemte henl::eggelser : () 0 
akkumuleret underskud AAG TV 14 -39.554 0 

Overf0rt arels resultat (jf. resuitatopg0relsen) 284.562 -133.132 
Egenkapital f0r henlreggelser 702.476 457.468 
Form~Hsbestemte henlreggelscr i alt 313.764 190.410 
Andcn disponibel egenkapital 0 0 
Egenkapital 1.016.240 647.878 

Hensa;ttelser 0 0 
Hensrettelser 0 0 

Skyldige omkostninger 15 113.829 132.776 
Skyldig moms 16 40.536 18.897 
Anden greld 17 216.512 56.404 
Deposita 17 34.700 37.700 
Kortfristede greldsforpligtelser 405.577 245.777 

Greldsforpligtelser 405.577 245.777 

Passiver 1.421.817 893.655 

SikkerhedsstiIleiser og eventualforpligtelser 

Nrertstaende parter 18 

Eventualforpligtelser In.V. 19 
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Note Rubrilmr Beskrivelse Budget Budget Realiseret Realiseret 

20ln 2009 2009 2008 

kr. kr. kr. kr. 

995 STUDENTERSAMFUNDFf 

lOOO RESULT;\~I·OPG0RfI.SE 

2000 GENERFLLE INDTJEGTER 

JOOO KONTINGENTER 

,OlO Kl'ntingenter ·220.000.00 ~2()O.()OO.O() ·2.+1.700.00 ·1 RO.80S.00 
3020 KOHlingenkr Esbjerg -11.000.00 ·11.OOO.On ~lO.I~5J)O ·11.200.00 
3025 K0l11ingenter Kv1heni1avn (WO ·IO.(l()O.OO ·i.ISO.OO ·19A'+5.00 
3050 KONTINGENTER I ALT ·231.000,00 ·22 !.OOO,OO ·252.995,00 ·2! 1.450,00 

·+GOO DIVERSE BEVll.LlN("ER 00 TILSKUD 

2 -l010 ·/.+.000.00 ·72.000.00 ·7-l.000.00 ·7-+.000.00 
.+020 34,1,10 ·1 I 69.0()O.OO ·1.()~9.g IS.OO . UM.196,6 7 ·1 IR-l.9gl,()0 

.+030 * 3'+, andcl 1l,OO 0.00 ·~.59-l,84 ·29.650,00 
2 .+040 Tilskud rra rektOfatet ,51.000,00 (WO (WO (J,OO 

2 -lO45 ()verf~}rt bcvilling prll1H) O.O() 0,00 ·56.404.10 0.00 
4050 Overt'"rt bevilliug ultimo OJ)O O,()O 216.51 L-li 219.980.00 

2 4100 BEVILLINGER OG T1L'';KUD I ALT ·1.294.000,00 ·1.161.818,00 ·1.282,684,20 ·1.068.651,O() 

4200 GENERELLE IND'L4:GTER IALT -1,525.000,00 -1.382.818,00 • L535.679,20 -1.280,101,00 

4500 ANDRE INDT,EGTER 

3 4600 11)/\ adminbtrationsgebyr A:;.OOO,()() AO.OOO,OO ·4R,SIO,'+O ·.+L050,OO 
-1602 PROS,\ adm.gehyr ·6.600.00 ·(,,6()OJ)() 0.00 0.00 

3 -1605 DJ0F adm, gebyr 0,00 0.00 ·3.300.00 0.00 
3 4610 Carlsherg refusion ·105.000.00 ·120,(JOO,OO ,97.992.55 ·119.359.00 
3 .+620 Diverse hilktindt:egler 0,00 O,O() 0.00 AS.OO 

·1630 Diverse indt:rgter 0.00 ·R,nOO.Oo ·20.389,16 ·6.423.00 
4640 Tibklld fra t,,"de (l,()O 0.00 (l.OO 0.00 
-1650 r:itncss administration ·135,OOO.()() ·120.0()O.OO ·139.327.'+5 ·133A(l(),()0 

3 5000 ANDRE INIJTlEGTER I ALT ·291.600,00 ·294.600,00 ·309,519,56 ·300,280,00 

bOOO HRUTTORESULTAT F0R AKTIVITETER -1.816.600,00 ·1.677.418,00 ·1.845.198,76 -1.580,381,00 

4 7000 AKTIVITETER lIDEN FORy!ALSBESTEMTE HENLA,:GGELSER 

-l 8000 FORRETNINGEN 

4 8100 DIVERS[ KOPISALG 

4 7200 Salg af sih kopier o.on O.O() (l,OO O.O() 
-I 8210 Salg af farvckopicr 0.00 (l.O() (l.OO (l.OO 

-+ 8220 Intern salg af s/h kopier (l.OO 0.00 0.00 0.00 
.+ 821 0 Intern fmlg af t~lrn:kopier 0.00 (),OO o.on o.on 
4 8300 DIVERSE KOPISALG I ALl' 0,00 0,00 0,00 0,00 

.+ ~500 K()PIMJ\SKINI:U[)(IIFTER 

4 H6()() I.easing at" mtlskiner 0(1) 0.00 0.00 0.00 
.; 8610 lvtask. forsikring (l.on IJ.I)O (l.OO 0.00 
.+ )\620 Kopipapir O,()O 0.00 O.O() (l,OO 
.+ 11630 Div, + rcp. ai' kopilll"sk. (),OO 0.00 (l,OO 0.00 
4 X640 Serv!cc'-ahh. pi! cOlHroilcf (l.OO 0.00 0.00 1).(lO 
-l X650 Copydnl1-.:Hgift li.OO 1 . .'iOO.OO f),OO .1.1.+9.00 
-l 8790 KOPlylASKINIWDGIFTER I ALT 0,00 2.500,00 0,00 3.149,00 

4 ll:lOO RESlJLTAT VED DRIFT AF KOl'lylASKINER 0,00 2.500,00 1),00 3,149,{)0 



"'ote Rubriknr Bcskrivelse Hudget Budget Realiseret Realiseret 
2010 2009 2009 200S 

kr. kr. kr. kr. 

4 9000 DIVERSE SALG 

-I 9010 Salg af kopikurt -5.000.00 ·6.000.00 ·3.915.00 -6.1-16.00 
-I 9015 K"b af kopikl)rt I (U)OO.OO 10.000.00 8.804.00 II JJB6JlO 

9(J20 Intern salg af kopikort -6.000.00 -9.nOO.Oo --1.185.00 -x.753.00 
-I 91()O Salg a1' limrygge 0.00 -1.000.00 ·32X.OO -1.016.00 
-I 9110 Kpb af Hmryggc 0.00 500.00 364.25 4<3.00 
-I 920() Salg af spiralrygge 0.00 0.00 0.00 n.oo 
4 9210 K0b af spiraJrygge 0.00 0.00 -224.80 -IB3.00 
-I 9300 Salg af faslba.:k 0.00 ~ 150.00 -20AO ·152.00 

9310 K"b af fasthack 0.00 100.00 389.10 100.00 
4 9400 Salg af divt:rse mapper tWO om O,()O 0.00 
4 94!O KClb af diverse mapper 0,00 O,()O -8.75 .n.oo 
-I 9500 Salg farvet papir/LlfhHl 0,00 -400.00 -124.00 -355,00 
4 (50) lnt. sDlg af !Crrvcl papir/kart (),Ol) -SOO.OO -egO,()O -496.00 
-I 9510 Ky10 af farvet papir/karton O.()O 600.00 630J,1 -56(),()() 

4 9600 Salg af T-shirUstcps t. trykn G.OO (l.OO 0.00 0.00 
4 960) Int. s,rlg af T-shirtlsteps 0.00 (LOO (l.OO 0.00 
4 9610 K"h af T-shirt/stcps t. lrykn (J.OO 0.00 0.00 O.f)O 
4 9700 Salg ,rf AAU tflj og lasker 0.00 0.00 0,00 OJ)O 
4 9710 KYlb af AAU lelj og tasker OJ)O f).OO 0.00 (l.OO 
4 9HOO Salg af buskort -4.0()(),()O A.OOO.OO -2"+98.00 ·-I.ln.oo 
-I %05 Busprovision -20D.OO -40tJ.OO -15.00 LOO 
4 9810 K,ib af buskort II.O()O.OO II.O()O.OO 3.g00.00 10.963.00 
4 %50 Salg af DH-billetter 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 <)855 K,lD af DH-bilktter n.oo OJ)O 0.00 OJ)O 
4 9857 Gehyrer \Cd salg af DH-hilL O,O() 0.00 (l.OO (WO 
4 9900 Salg af extern f,rx (J,OO (J,OO -132.80 -14.00 
4 9910 Salg af frima::rker OJ)O (WO -58.nO -169.00 
4 9920 Nedskrivning af lager 0.00 0.00 14.859.43 (),OO 
4 lOOOO DIVERSE SALG 1 AtT 5.S00,OO 750,00 17.05S,04 H78,OO 

4 1 OHIO FORETNINGEN IALT 5.800.00 3.250,00 17.058,04 4.027,00 

4 11000 AKTIVITETER INTERNE GRLJPPER 

4 11010 S;\LG TIL INTERNE GRUPPER 

4 11200 Salg af hilldter -1.500.00 -2.500.tlO -1.692.00 -2.686.00 
4 11250 Salg af mmh£md -4.0()O,OO -S.OOO.OO -3.967,57 ·6.676.00 
4 11300 Salg af T-shirts -SOO,OO -350()'o0 -44,50 -3.973.00 
-l 11350 Salg af diverse 0.00 -IO.OOO,()() O.tJO -14.120.00 
-I 11400 Udlcjning af lokaler o.on 0.00 (WO O,O() 
4 11450 K\,h ilf hilletter 2.0(J0.OO 2.()OO.OO 2.896.RO 15.00 
4 11)00 KklO af armM!)(1 2.500.0() 2.500.00 },164.20 5.0-14.00 
-I 11550 KilO af T-shirts 5.000.00 5.(){)O.OO 2. I 2'!,()() (d96.00 
4 11600 Kpb af dive"" LO()O.OO 20()O,t)0 -I.SOO,OO 2A42.00 
4 11750 K\1h af skjortcr OJ)O 0,00 O,O() O.O() 
4 I1S00 RESlJLTAT AI' SALG TIL INTERNE GRlJPPER 4.500.00 -9.500.00 685,93 -11.358,00 



Note Rubriknr Beskrivelse 

"' 12000 FORARSFESTEN 

"' 12100 Extern tilskud 

4 12200 Sal)! af billetter 

4 12iOO Salg af ell, vand mJD, 

4 12-l00 Diverse inclt,egter 

12500 Honorarer 

4 12520 Kpb af \,1, vand nUll, 

,f I 26()() K0b ekstcrnt 

..t i2700 

4 12~OO 

4 12900 
,f lJoon 
"' 13100 
4 13200 

4 I:noo 
,f 13400 

,f U500 

4 13600 

,f 13620 

4 13700 

-I 13800 

-I 13900 

4 17000 

-I 22100 

-I 22110 

4 22120 

.+ 22130 

-I 221-10 

4 22200 

-I 22500 

.+ 22600 

-l 2300() 

-l 2,lIOO 

-l 23500 

4 23600 

4 23650 

-l 23700 

4 66960 

.+ 66980 

4 24000 

4 ,0000 

4 JOIOO 

.+ 3020() 

4 3mOO 

-l 30S00 

]055G 

4'060(J 

"' 3065() 
-l ~07(JO 

-l 30760 

4 3()XOO 

"OSI() 
4 31000 

4 .11050 

K0b af intern 
Aktivistplcje 

RESULTAT AI' FOR,\RSFESn2N 

EFTERARSFESTEN 

Extern filskuJ 

Salg af hilletter 

Salg af pI, vand nLIn, 

DiverSe llldta:gter 

Honorarer 

K"b af "I, vand m,m, 

K,lO ekstcrn 

K\lb festuuvalget 

Aktlvistpleje 

RESULTAT AF EFTERARSFESTEN 

RESULTAT AF (,'ESTER 

GENERALFORSAMLING 

FOfta.-rillg 

Kopkr 

PR 

Diverse 

GENERALFORSA:\lUNG I ALT 

DIVERSE ORGAN1SArlONSOMKOSTN1NGER 

Medlemsm,'de 

Arrang:emcnter 

Medlernsrabat til Fitne" 

KGb af aktiv, T(1j 

PR 

Div, kph 

Aktivistlokalet uug. 

DJ(llF medlemstilskud 

DJ0F PR/Porto mY, 

DIVERSE ORGANISATIONSO:\lKOSTNINGER I ALT 

BESTYRELSEN 

Diverse arrangernt~ntcr 

[xje al bil 

Porto kopier 

riorta:-ring 

Ol/vand til rnpder 

Div~ omk. jJ',m. 

Uddannelselkurser 

Lc'il) til formand 

K,lh af skjnner 

K"O af hestyrelsesr;l,l 

DSRISE mpdeuGgilkr 

SKllH f11pdeuugiHer 

IlESTYRELSEN I ALT 

ORGANISATION EN IALT 

Hudget 

2010 

kr. 

0,00 

,60,000,00 

,65.000,00 

,,),()()O,OO 

.t7500J)() 

35,()OO,OO 

.\O,oou,OO 

2,500.00 

5,000,00 

0,00 
OJ)O 

1),00 

,9(),1)OO,()() 

,115JJOO,()O 

,IS'c)OO,OO 

gS,(jOO,OO 

75'c)OO,00 

50,500,O() 

2,OOOJ)O 

7.500'c)() 

0,00 

0,00 

9,OOO'c)O 

3500,O() 

(j,OO 

4,000,00 

16,500,00 

1,()OOJ)() 

20'()O(),()O 

45,()O(),OO 

10,000.00 

IS,O()(),OO 

I,OOOJ)O 

2,500,00 

(),()(] 

O,()() 

94.500,00 

IO,O()(),()() 

I,()()(),()() 

200,()O 

IO,f)(JO,()() 

(J,()() 

1's()O,()O 

(),OO 

2XJ)OO,OO 

3500,()() 

7J)()O,OO 

2,SOOJ1() 

L500.00 

(,5,200,00 

176.200,00 

Budget 

2009 

kr. 

0.00 
,63,()(](),OO 

,95,550,00 

,20,O()(J,OO 

32775,O() 

56,591,00 

70,837,()() 

I 83.t7,OO 

0,00 

0,00 
O,l)() 

OJ)() 

,50J)O(),OO 

,50,O()O,OO 

O,()O 

5().OOO,OO 

50,000,00 

(WO 
OJ)O 

O,()O 

0,00 

0.00 

q,()O(),OO 

O'c)O 

3,500,00 

l'sOO.O() 

14.0()O,OO 

J,OOO'()O 

]0,000,00 

50,000.00 

JO,OOO,OO 

IO,()OO,OO 

j,5()(),OO 

6,OO(),OO 

(),()O 

O,(J() 

108.500,00 

IOJ)OO,OO 

2000,()() 

IOOJ)O 

10,000,00 

(WO 

3.0()O,OO 

O,l)O 

25.00(),(J() 

7.000,00 

6, "()(},()o 

2.000,()() 

2,000,00 

(,7.600.00 

190.100.00 

Realiseret 

2009 

kr. 

(l,OO 

,-l7,604,g() 

,63,092,80 

,9,602,SO 

22,675.0() 

30,89332 

38,40-l,64 

,1,8.16,75 

·20.844.19 
OJ)O 

O,()O 

,91,787,20 

·IOB11,I2 

,33,090,()O 

86,500,f)() 

gO,63536 

48.254,66 

2, I 90'()O 

8.87235 
·2.335,95 

.23.180,14 

10,76925 

5,746,96 

0,00 
,u21,5() 

21.2.17,71 

Ll95'()O 

19920,49 

4(),I 84,()0 

,64(),O() 

10,739,80 

(),()() 

2'()53,39 

,6,70(J,()0 

12.0() 

66.764,68 

11,666,23 

0,00 

2.t6,f)0 

9,851,10 

-l50,l)() 

1,349,00 

(),OO 

27,737,08 

O,()O 

IJ,~63,6() 

+.855,00 

IS,()() 

70.236,01 

158.238.~O 

Realiscret 

2008 

kr. 

(LOG 

,96,080,00 

,U9,932J)0 

O,()O 

90,S I 3J)() 

59,826,00 

69A.jJ,O() 

6392,00 

IL812J)O 

2.272,00 

0,00 

0.00 

,50,917,()() 

,-l9399'c)() 

(WO 

j1g,OOO,()() 

32,()79,C)() 

.\9,466,00 

4,069,()0 

5.541,00 

128.839,00 

131.111.00 

8,867,()() 

0,00 

3,864,00 

1,629,00 

14.360,00 

360,00 

27AI.t,()() 

57,910,00 

,LJ6-l,OO 

11,870,()() 

Ll2(),O() 

),250,l)() 

(l,()O 

0.00 

102.760,00 

9,7-17,00 

1,531,00 

99,00 

~,75.\,()O 

J21l.0() 
Q,673,()() 

(WO 

2,',559,00 

,275,00 

(l,()O 

6305,00 

448.00 

59.969,00 

177,089,00 

Side 18 



Note Rubriknr Bcskrivelse 

4 31100 

-I 31110 

-I 31111 

4 .'11 15 

-I 31500 

AKTIvrrETSP{JLJE 

Akti,itetspulje 

Udyikiingspllije 

AKTIVITETSI'UL.JER I ALT 

ERHVERVSGRUPPEN 
-+ 3151 () Salg af Agenda annoncer 

-1. 31511 Salg a1' Rusbog annonCcf 

-+ Salg af plakatophrengning 

4 31513 Salg af externe annoncer 

31514 Salg at' n1csse,.,tanuc 

4 31515 Tah debitorcr 

-I Prov, til ,,11[1onces;rlg'cre 

-I 3 1521 Projekttl"n 

-I 31525 Udgifter vedr. Op,lagstavlcr 

315:l0 Kontorhold 

-I 3 1540 M[l(\enugifter 

4 31541 PR 
-I 31542 Porto 

-+ 3 1.')43 In vcstcringer 

4- 3 t 545 Fordeling af l)mkosminger til Agenda 

-I 31600 AGENDA 

4 31605 

4 31610 

4 31615 

4 31620 

-I 31625 

4 31630 

4 31635 

-I 316.+0 

-+ 31650 

4 31655 

-+ 31660 

-+ 31665 

-I 31670 

-I 31675 

31699 

-+ .11700 
-I 3170) 

4 .11710 

4 .11715 

-I 31720 

4 31725 

4 .'lIDO 

-+ 31735 

-+ .11740 

4 1745 

-I 1750 

4 1755 

-I 31760 

-+ 
4 31799 

4 3180() 

AnnonC~1rer Agenda 

Agenda tilskud 

Porto 

Transport 

Trykning af hladet 

fotoomkostninger 

Diverse materialer 

Nyanskaffclscr 

f:orta:'ring 

KUfSUS 

I,pn, redaktprllay·out 

14)11, annoncctegner 

Tab pa annoncer 

Um pa faktura 

O,t[KOSTNINGER ;WENDA 

RUSHANDBOGEN 
Annonq,rcr Rushilnubogcn 

Rushandbogen tilskuJ 

Abhonnenter 

Porto/transpr)rt 

Trykning af Rushilndhogcn 

Annonce udgincr cher fordellng fra I~rhver\'sgrtlppel1 

I:OI{)(llllkostninger 

Diverse materialer 

N yanskallelsef 

Forta:ring 

L,)!] redakt'If/lay·()ut 

I,r'111 annOllceteg;ncf 

I,Ylll pCr raktura 

(hHKOSTNINGRR RUSIl.4NDlWGEN 

PLAKATOPH/ENGNIN(l 
-+ Indta:gtcr fca grupp~r 

-+ ~ 1810 indtcegter I'm ~x!crnc gruppcf 

-+ 31~ Huset 

-+ IK20 

-I 

4 31R30 

4 

4 31899 (hHKOST/v//vGER PIAK/ll'OPlU,NGNING 

4 31999 HESCLTAT AF ERHVERVS(;IUlPPEN 

Budget 

2010 

kr. 

65,()()(),()() 

-10,000,00 

105.000.00 

·350,000,00 

·13(),()O(),OO 

·iIX),()O(),OO 

0,00 

·9(),()()O,()() 

(),O() 

15(),()()(),()() 

95,000,00 

O,\X) 

2,S()(),OO 

5,SOO,OO 

SO(),OO 

500,00 

0,00 

0,00 

(l,OO 

O,O() 

46DO(),()O 

(l,OO 

150,()()(),()O 

0,00 

500,()O 

0,00 

4.()OO,OO 

O,()O 

50,000,00 

(l,OO 

(l,OO 

0,00 
2,'iO.,'i()(),()O 

0,00 

·15,()O(J,(JO 

·3,SOO,OO 
.l,OO(),OO 

2."i,OOO,()O 

(l,(JO 

(),OO 

(),OO 

n,Oo 
I,O()(),OO 

12,000,00 

(),OO 

22.500,()() 

·,'-500,00 

0.00 

(l,()O 

2.500,()() 

oO,()OO,OO 

0,00 
(J,()() 

59,()()(),IJIJ 

·84.000.00 

Budget 

2009 

kr. 

7(),O()(),OO 

S(),f)O(),OO 

120.000.00 

·250,!)OO,OO 

·IOO,t)OO,OO 

·72,O()O,OO 

(l,OO 

·1 !5,OOO,OO 

(l,OO 

HI,OOO,OO 

0,00 

0.1)0 

son,oo 
2,500,00 

500,00 

SOO,(lO 
(),OO 

(l,OO 

(),OO 

0,00 

25,()OO,OO 

1,000,00 

150,OOO,()() 

(WO 

0,00 

2,50(),(JO 

5,OO(J,OO 
(l,OO 

4'+,000,00 

O,()O 

(l,OO 

0,00 

227. 50(), ()O 

(),{)() 

·IS,OOO,OO 

·3.50(l,()O 

2.50(),()0 

28,()OO,IJO 

0,00 
SOOJ)() 

.+,500,00 

(l,OO 

I,OOO,()() 

nOO(),OO 

O.O() 

4IJ.IiOf/,()() 

(J,OO 

(),O() 

IJ,O() 

5,0(1),00 

15,Oo(),()() 

tWO 

2500.()O 

42, $()(), ()() 

-142.000,00 

Rcaliseret 

2009 

kr. 

61 ,g78.56 

16,6()0,()O 

80.478,56 

·359,720,60 

·133,QOO,OO 

125.539.35 

OJ)O 

·:is,OOO,OO 
g,()()(),OO 

1.217AO 

(l,OO 

1.618,01 

SASS,OO 

0,00 

J21.50 

5.400,49 

O,()O 

(l,on 

(J,()O 

46,324,67 

O,()O 

1:;2,166,60 

0,00 

191.20 
O,()() 

3,859,23 

0,00 

50,()66J)2 

0.00 

2,OOO,()O 

0,00 

254.607,72 

(),OO 

·15,()OO,()() 

·.1,600,00 

·312.10 

19..19.1,00 

(l,OO 

0,00 

0,00 

1),00 

,50,nO 

4,(i03,I7 

(l,OO 

0,00 

5,534,117 

·j,6()(),()O 

(JOO 

1),00 

1..10 

62,6,+4,1'6 

(J,OO 

0,00 

64,226,26 

·191.003,53 

Realiseret 

20()8 

kr, 

30.50(),OO 

24,229J)0 

54.729,00 

·34 !.414,()() 

·138,13.l,()O 

~ 70.7 ~{O,OO 

·.1,600,00 

·11 g,OOO,()O 

0,00 

12~.l02,OO 

0,00 

0,00 

469,00 

R72.00 

IO.5'+2,()O 

441,00 

0,00 

0,00 

O,()() 

0,00 

27.085,()O 

1,680,00 

179,760,00 

233,00 

CWO 

5,7]6,()0 

3,794,00 

(),()O 

42.472,00 

1,874,00 
O,(lO 

0.00 

262,634,(){J 

(l,on 
·15,000,00 

·3,28(),()() 

2,14(),()O 

.i9,69~,()O 

G,OG 

0,00 

4.47(J,OO 

O.O() 

()99,OO 

I K,()S7,O(J 

O.O() 

18,135,()(j 

74. 913, ()() 

·7,X()(J,O() 

·2,94(),(){) 

(l,On 

7,50(),OO 

12,00 

2,,120,()() 

7,225,00 

4IJJ!l7,()() 

.153,897,00 

Side J 



Note Rubriknr Beskrivclse 

4 noon 
-I 3220() 

4 32300 

4 32350 

4 32-100 

-I 32700 
-I 32710 
~ 15 

4 32750 

-I J2800 
32820 

4 J2840 

4 32860 
4 32900 

4 33000 

4 35000 
-I 35050 
4 35 JOO 

-I 35120 

-I 35140 
4 35150 

4 35190 

-I 35200 

4 35220 

-I 352-10 
4 35250 
-I 35270 
-I 35300 

-I 35320 
4 35340 

4 35350 

4 3560() 
4 35610 

4 35615 
4 35620 

4 39990 

4 39991 
4 37000 

4 17IOO 

4 37200 

4 37210 

4 37 10() 

4 37350 

4 37400 

4 37900 

4 3~OOO 

-I 380'0 

4 3:l100 

4"8200 
4 38300 
4 3~4()O 

+ 3iHIO 
,18421) 

3X500 

4 38600 

]:l70n 

4 38::;00 

4 38900 

POLITISKE AKTIVITETER 

Valg til styrendc organer 

Ucldannelsesaktiviteter 

Gr0n kode 

Central pulitiske aktv, 

LIlI1 til udd,poL ordfy)rcr 

Aktivistpleje 

Akademisk R(lJs m,JJeu,Jgifter 

I'OLITISKE AKTIVITI£TER 1 ALT 

INTERNATIONAL FORUM 

Tiiskud 

Diverse udgiftcr 

ECIU 

RESUL TAT AF INTERNATIONAL FORUM 

I'OLITISKE AKTIVITETER I ALT 

DIVERSE FAGGRUPPER 

FAG-TFK 

Fag-Tek - m"de, driftudg, 

Fag-Tek, PR, driftudg. 

Fag-Tek kopier, driftudg. 

FAG.TEK I ALT 

FAG-SAMF 

Fag-Samf mpder 

Fag-Samf. PR 

Fag-Samf. kopier 

FAG·SAVIF I ALT 
FAG-HUM 

Fag-Hum moder 

Fag-Hum kopicr 

Fag-Hum PR 

FAG·HlIM 1 ALT 

PSYKOLOGIIHISTORIE 

Studieradet p~yk()logi 

Fagud\'alget Historic 

BEST 

I'SYKOLOGIIHlSTORIE IALT 

DIVERSE FAGGRlIl'l'ER IALT 
I,KSTER0IE ORGANISAflONSOMK()S'ININGER 

nSF rejseudileg/rcfusiou 

DSF kontingent 

DSF rcpr~esentalltskabsm;ldc 

I,LO-aftalcn, 

IDA rejseudla;g/rdusion 

Kulture~;cort 

EKSTERNE ORGANISATIONSOVIKOSTNINGER I ALl' 

STUDIESTARTSARRANGFMI;,'iTl:R 

Refusion Studenterlmsd 

Tilskud fra reklOf 

1. morgen mad 

1. aficnsmad 

B()ligscrnil1{lf 

Studiestansmcs:~e udgiHcf 

tlltorarhejde 

KuiturkJippekort 

"fwortfojcr 

Diverse udgifttr 

STUnIESTARTSARR.IALT 

nudget 

20W 

kr. 

30J)OlWO 

5,()OO.OO 

),000.00 

7,500,00 

28.00(WO 

7.000.00 

0.00 

82.500.00 

0,00 

5.000.()() 

0.00 

5,000,00 

87.500,00 

~.500.()O 

I,SOO,OO 

0,00 

5,000,00 

J,SOO.OO 

1500,00 
OJ)() 

5.000,00 

,UOO.OO 

SOO.OO 

0.00 

5.000,00 

2,()O(J,()O 

0.00 

2.000,00 

17.000,00 

0,00 

50J100.OO 
IOJ100.O() 

(WO 

0.00 
(HJO 

60.()()O,O() 

0.00 

0.00 

5,OUO.OO 

15J)()OJJO 

0.00 
(l,OO 

3(),t)()O.l)ll 

1,5()O.OO 
5,()()().OO 

25,()O(U)t) 

7.500J)O 

89.000,00 

Budget 

2009 

kr. 

30J100.OO 

I (WOO.OO 

(WO 

IRJ1()O.OO 

25.000.00 

l()J)OO.OO 

n.oo 
93.000,00 

0.00 

0.00 

S,OO(tOo 

5.000,00 

98.000,00 

3500.00 

1.500,O() 

0.00 

5.000,00 

}.soo.oo 
150().OO 

n.oo 
5.000.00 

-I.SOO.OO 

SOO.OO 

0,00 

5.000.00 

Hl()O,()() 

0,00 

2.000,00 

17.000,00 

0.00 
S(HJOOJ)O 

20J)()(),OO 

20,()OO.O(J 

0,00 

0.00 
90.000,00 

0.00 

(1.00 

SJ)()O.OO 

3'i.(JOOJ)() 

n.oo 
0,00 

"juOO,nO 

:,OOJIO 

5.()()(),OO 

25J)OfH}O 

I ()J)OOJ)O 

115.500.00 

Rcaliscret 

2009 

kr. 

14,639.41 

OJJO 

-8)\93.50 

LI I 1.93 

26,930.79 

(i,246,70 

0,110 

40.1)35.33 

OJ)O 

0.00 
(WO 

0,00 

40.035,33 

0,00 

ItH100.OO 

O.()() 

10.000,00 

170J)O 

0.00 

0.00 

170,00 

JJ)49.85 

(WO 

-256.50 
3.393,35 

1,79R.SO 

O,()() 

(WO 

1.798,50 

15.361,85 

2353.00 

SOS16.00 

IOJJ75.70 

n.oo 
G.O() 

0,00 

62.964.70 

o.no 
(),OO 

73)59.60 

0.00 
()JJ() 

1 392,O() 

54.269,7-1 

Realiseret 

2008 

kr. 

26.175.00 

-19.209.00 

(l.O() 

19,592.00 

26.259J10 

6,849,00 

n.oo 
59.666,00 

0.00 

0.00 

1568.00 

1.568,00 

61.234.00 

2,2LH)O 

I,B-IS,OO 

135,00 

4.196,00 

1.03-1,00 
0,1)0 

0.00 

1.034,00 

'An.OO 
0.00 

0.00 
3.427,()() 

1.754,00 

0.00 

-335,00 

1.419,00 

10.076.00 

115.00 

49,836.00 

n,oo 
()JjO 

0.00 

OJJO 

52.95 1 ,O() 

n.O() 

(l.O!) 

1 I 528,(JO 

26J,90J)() 

tJ.()O 

O.(jO 

27S19.00 

n.oo 
),7mU)iJ 

792J)(j 

12A54.0() 

112.721.00 

Side 



Note Ruhriknr Beskrivclse 

~ ~OO()() 

~ ~()()IO 

~ .+0015 

~ 40020 

.t .t0025 

4 40050 

4 65120 

4 65J22 

4 6512.t 

4 6512" 
4 65126 

4 65127 

4 6512R 

4 65129 

4 651~0 

4 65150 

BASISKONTOR 

Arrnngementer inJt::egtcr 

,Arrangement udgiftcr 

Knntorhold 

,\ktivistpleje 

llASISKONTOR I ALT 

DSRISK 
Kontorht,ld refusion (indt&gt) 

Kontorhold \uJgiftl 

Intern salg 

Aktivistpleje udgitl 

",,,",,,'·nw·n', inJta:gt 

Arrangements udgift 

Diverse udgifler 

Rejser udgiref. (feknat reL) 

Result"t ar DSRISK 

.t 65500 S·ETI·Esbjerg 

-l 65510 

-+ 65520 
-l 65530 

4 65540 
.\ 65545 
4 65550 

4 65560 

4 65570 

4 65600 

4 70000 

4 70300 
4 7(30) 

4 70310 

4 70320 

4 70500 

4 70599 

71000 

1100 
71150 

5 1200 

1210 

71250 

71.l00 

71350 

71-+00 

14S0 

71500 

1550 

71560 

71600 

71650 

71700 
71750 
71800 
71 SIO 

5 71900 

5 71910 

6 71950 
6 71955 

Konlorhold refusion (indt:cgt) 

Kontorhold (udgift) 

Intern ':>alg 

AktiYistpleje uelgift 

Arrangements indtregt 

Arrangementer udgift 

Diverse uelgifter 

Rejser udgiref. (Teknat ref) 

DSRISE .ESn.lERG IALT 

SERVICEORGANER 

EDB·DRlfT 

Aktivistpleje 

Driftsomkostninger 

Hjemmesiuegrp. 

EDn·DRIFT I ALl' 

lKKE FORVt"-LSBESTEMTE AKTVITETER IALT 

ADMINlSTRAfl()NSOMKOSTNINGER 

Abonnemcnter 

Gaver 

Fort~ering!transport adln. 

Reception 

Kontorhold Adm. 

Kildevandsk\1lcr 

Porto/fragt 

Repr. af inventar 

·relei(Hli,\bonn. 

Kassedilt: dehet 

K'EsedifL kredi( 

Afrunuing 

Tab P" dehilorer 

Bankomk. m.m. 

Revisorm n knstn in gel' 

Di\'cr~e 

I:orsikringer 

NledlcI1L-:kanotek 

Adm"af kontorsYi.+IT 

Koll :;1' loner 

AI)\IINISTRATIONSOVIKOSTNINGER I ALT 

Inve~teringer 

Tilsklld til cafeerne 

nudget 

2010 

kr. 

0.00 

0.00 
2.000J)O 

500.00 

2.500,00 

0.00 

OJ)O 

0.00 

0.00 

OJ)() 

0.00 

1.000.00 

n.oo 
1.000,00 

0.00 
3.000.00 

o.on 
S.200.00 

0.00 

6.800.00 
I.()()O.O() 

0.00 

16.000.00 

2.000.00 

12.500.00 

2.000.00 

16.500,00 

497.000,00 

2.500.00 

15.000.00 

5.500,00 

2,000.00 

13.000.00 

000 

7.S00.00 

500.00 

25.000.00 

0.00 

0.00 

o.on 
0.00 

I.JOO.OO 

S5.000.0() 

SOO,()() 

.lO.O{)O.OO 

7.000.0() 

IO.O()O.OO 

4.500.00 

179.300.00 

100.000,00 
51.000,00 

Blldget 
2()09 

kr. 

O.O() 

0.00 

I.SOO.OO 

0.00 

1.500.00 

000 

0.00 

0.00 
(l.OO 

0,00 

0.00 

1.000.00 

0.00 

1.000,00 

OJ)O 

5.GOO.OO 

O.O() 

5.200.00 

0.00 

4.000.0() 

1.000,00 

0.00 
IS.S()O,OO 

2.500.0() 

10.000.00 

~.OO().O() 

16.500.00 

517.150.00 

8,()Oo.on 

I LOOn.OO 
4.00().O() 

0.00 
15.nOn.Oo 

0.00 
6.000.00 

soo.no 
10.00000 

0.00 

0.00 
(J,OO 

O.O() 

1.3(JO,OO 

~5.00().O() 

SOO.OO 

25.000.0() 

7.000.00 

~.50().()O 

2.St)O.<JO 

165.300,00 

60.000,00 

0.00 

Realberet 

2009 

kr. 

0,00 

0.00 

S4:1.28 

72'.00 
1.2(,8,28 

n.oo 
0.00 
(JO() 

·6.900.00 

7()59A3 

0.00 

0.00 

0.00 

159,43 

·648.60 

,+.061.37 

0.00 

8.102.85 

·2.000.00 

18.914.10 

639.20 

0.00 

29'()68,92 

70S,OO 
972,SO 

-+-+6.00 
2.123,50 

247.529,01 

8.831..17 

12.853.95 

6.087.82 

-l.645.00 

12.7-+1.-+3 

0.00 

2.507.4-+ 

31547.2.1 

-+74.20 

·500.06 

0,00 

O.()O 

1.3.10.44 

6X.625.o0 

511.50 

24.03J.75 

15.7()9.33 

208.416,13 

32.291,78 
0.00 

Realiscret 

2008 

kr. 

0.00 

O.O() 

2.389.00 

0.00 
2.389.0{J 

o.on 
0.00 
n.Of) 

O.Ot) 

tWO 

0.00 

0.00 

n.oo 
0,00 

0.00 

2.]\lS.OO 

0.00 

765.0() 

-3.912.00 

IS.8-+8.00 

27.t.OO 

D.OO 

15.370.00 

L639.0() 

9.555,00 

2.215,00 

13.409,00 

469.851,00 

7.954.0() 

9.202.0() 

3.976.00 

O.t)O 

14.135.00 
0.00 

6.24H,OO 

605.00 

2-+.570.00 

1.896.00 

·1.646.00 
O.Of) 

l.nOn.Oo 
un.oo 

-+S.OOO.OO 
379J){} 

2.1.220,00 

7.153.00 

7:'.1300 

142.00 

155,440.00 

73.721.00 
0,00 

Side 



Note Rubriknr Bcskrivelsc Budget Hudget Realiseret Realiseret 

2010 2009 2009 200S 

kr. kr. kr. kr. 

7 noon PERSONALEOMK()STNINGER 

nloo Len, sekret,erer 990,000.00 905J)()OJ)O 1,063,989,88 900.405,00 

7 72110 I$t'J!l. administrarionscher (),()O OJ)(J OJJO 5,867,00 

72150 AER (arb,elevreLI O,()() 6,OOOJ)O 0,00 6,20.J,O() 

7220() Kllntormedhjxlp 25,nOO,(1) 35,()()O,()() 27,165,10 76,11.J,OO 

72250 Kurser 3(),OOO,()() 25,O()(),()O 7,325,00 13,6 I 4,()() 

7 72300 Personalcmv)der m.m. 5,000,00 5,000,00 },lnOS 4,625,00 

7 72500 PERSONALEO:\1KOSTNi0iGER i ALT 1.050.000.00 976.000,00 l.l (I 1.653.03 1.006.829,00 

7S000 FINANSJELLE INDTA'GTER 

75050 Renteindtregter OJ)O O,()O -255'+6,79 -1:lAnOO 

I UdbYlleindtegter f),OO 0,00 (),OO -MH,OO 

R 75052 Kursfcgulerillg (l,()O O,I)(J -:'.106,59 21.737.00 

8 75100 RESULTAT AF FINANSIELLE INDTfEGTER 0,00 0,00 ·29.253.38 7.666,00 

9 75200 RENTEUI)GIfTER 

9 75250 Renlelldgifter (),OO (),()() (WO 6,O() 

9 75250 Resultat af renteudgifter (tOO 0,00 0,00 6.00 

75450 Ekstraordina:re incitregtt'r (WO (),OO (WO (),OO 

755()0 ARETS RESULTAT STUDENTERSAMFl:NDET 60.700,00 41.032.00 -284.562,19 133.132.00 



Note Rubrikur Beskrivelse Hudget Budget Realiseret Realiserct 
2010 20()9 2009 2008 

kr. kr. kr. kr. 

DRIFT SELVSTlENDIGE GRUPPER :\lED FOInl.""LSHESTE\ITE HENLfEGGELSER 

10 }9000 SOFt'.. 
]() 39100 Kpl1tingentcr 0.00 0.00 O,O!) 0.00 
iO }9150 Armngement indta'gter (l,OO o.no o,no OJ)O 
to 39200 Tilskud CWO 0,00 0,00 (l.on 
10 39250 KOlltorholdJporto CWO (WO (l,OO O.O() 
10 39300 0,00 0.00 (l,OO (l,On 
10 39350 Transport 

10 39-100 Opl&gsholdere O()O 0,00 OJ)() n,oo 
10 39450 Arrangement Udgiftcf 0,00 500,00 0,00 175fJO 
iO 39:'00 Reklamctryk 

10 39900 SOFIA RESliLTAT TIL OVERFORSEL 0,00 500,00 0,00 175,00 

10 -11050 SPORT 00 FRITlD 

10 -11055 Tilskud fra fonde 

10 41056 Kontingent Filness 0.00 ·236.00 
10 -11057 PR 2.500,()O -I.SOO,O(J 2A6L28 4.-183,00 
10 -IIOS8 Aktivislpleje 2,S()O,OO 1.000,00 745.60 623,00 
10 4105'1 Aktivitet I indr,egter, Ro,kild ·92.0()O.O() ,160.0()O,O() ·1-14.5:14,18 ·IS5.69400 
10 41060 Aktivitet I udgifter, Roskilde 9S.000.00 15S.000.00 110.995,33 169.309,00 
10 410M Aktivitet indtwgter, Skifestiv~1 ·71.S00J)O ·145.000,00 ·6J.l-l-l56 ,143.S00,OO 
10 41067 Aklivitet 2 udgifter, Skifcstiv,,1 67,SOO.OO 130,000,00 61.144,56 120.646,00 
10 4106'! Aktiyitet 3 inlitwgler, Manlton ·28,SOO,OO ·500'()() ·'.:l19,5() (J,OO 
10 41070 Aktivitel3 udgiftcL M~rat()n 26.500'()O SOO,OO }A12.07 190,00 
10 41071 Aktiyitet 4 inell&gter (fest) ,90.000,00 ·85.GOO,O() 0.00 ,85Ji11.00 
10 -11072 Aklivitet 4 lIdgirtcr (fest) 70.000.00 85.000,00 (jOO gS.27.H)O 
10 -11073 Aktivitet 5 indta:gter U nirun ,66.000,00 0,00 ·60.12().OO (J.OI) 

10 41074 Aktivitet 5 lldgifter lInirun 6,.000,00 0,00 55J)87,2-1 (),OO 
10 41075 Diy, Aktiviteter. indt,egler 0,00 
to 41076 div. Aktiviteter. udgirtcr 300.00 
10 -iI077 Adv.Race indttegter ,64AOO,OO 
10 41078 Adv. Race udgiftcr 64AOO,OO 
10 -11100 Kreative klasse indt:gter ·L250.00 ·I.SOO,OO ·200,00 ·788,O() 
10 -11110 Krcative klasse udgifter 2.S00,OO 1.500,00 608,00 '.195,00 
10 -11180 Investeringcr 5.000,00 OJ)O )'s18,OO 0.00 
10 42000 SPORT OG FlUTID RESliLTAT TIL OVERF0RSEL -14.450,00 ,14,500,00 -31.345,16 1.496,00 



Note Rubl'iknr Beskrivelsc 

10 -15000 
10 -l60()O 

10 -16100 

10 -l6200 

10 46300 

10 -l6400 

10 46500 

10 46600 

10 '+6/'00 

10 46750 

10 46800 

10 46900 
10 470()() 

10 47100 

10 47200 

10 -l7300 
10 47900 

10 48000 

10 4RIOO 

10 48200 

10 48150 

10 48160 

10 -I83()O 

10 48400 

10 48500 

10 48600 
10 48700 

10 487S0 

10 48800 

10 48900 
10 49()OO 

10 49100 
10 49200 

10 49300 
10 49400 

to 49900 

CAFEER 

CAFE DU-VE 

Tilskud fra fonde 

Tilskud internt 

Salg i Cafe Du-Ve 

Salg v/ex. arr. i careen 
Kpb af ,~I - vand 

K,1b af spiritus 

Kob af chips. 

Ktlb af skjorter 

Kob af diverse 

Honorarer 

Aktivistpieje 

PR 

Investering 

Hnslcje 

CAFE DU-VE R[,;SllLTAT TIL OVERF(~RSEL 

BASISBAREN 

Tilskud fra fonde 

Tilskud internt 

Indtregter fra poolhordet 

lndtregter fodboldbof(1 

Salg i Basisbaren 

Salg v/ex. arr. i haren 

K0b af ,H vand 

K0b af spiritus 

K,lb af chips. cigaretter 

K,lh af sk jorter 

K"b af diverse 

Honorarcr 

Aktivistplcje 

PR 

Invcstering 

Udgifter i.fm. poolbordet 

Husleje 

BASISBAREN RESllLTAT TIL OVERF0RSEL 

10 50000 O'SOHN BARE'" 

10 50100 

10 50200 

10 50300 

to 5()400 

10 S0450 

10 SOSOO 

J() 50600 

10 50700 

10 50750 

10 50XOO 

10 50900 

10 1000 

10 5IlOO 

10 51110 

10 !20() 

10 U()O 

51900 

Tilskud I'm fonde 

Tibkud internt 

Salg i O'Sohn haren 

Salg vlex. arc. i barcn 

Salg vcd fodboldhord 

Kpb af ~~I vand 

Kpb at' spiritus 

Kylb af chips, cigarttcr 

Kph af skjortCf 

K(1h af diverse 

Honorarer 

Akli\istplcje 

PR 

Arrangementef 

Investering 

Huslqc 

O'SOHN HAREN RESULTAT TIL OVERFORSEL 

Budget 

2010 

kr. 

0.00 
-II.UOO.OO 

-252.000.00 

-10.000.00 

17S.000,OO 

5.000.00 

2.000.00 

0.00 

IO.OOO.O() 

35,(JOfHlO 
20,()()0.OO 

IO.oon.oo 

2,500.0() 

11.000.00 

-2.500,00 

0.00 

-11.000.00 

-3.000.00 

-6.000.00 

-260.000.00 

-30.000.00 

260.000.0() 
O,()O 

1.000.00 

O.O() 

5.000.00 

500.00 

nooo.oo 
},OOO.OO 

S.OOO.OO 

0,00 

11,000.00 

-2.S00.00 

0,00 

-II.O()O,OO 

-93,000.00 

-IS.OOO.OO 

-5.000.00 

72.000.00 

I.SOO.OO 
I.(JOO.OO 

0.00 

4.000.00 
3.0()(),OO 

!O.OOO,()O 

2.000,00 
16.000.0() 

2,000.00 

II,()OO.OO 

-1.500,00 

Budget 

2009 

kr. 

f).OO 

0.00 
-253.0()O.OO 

-IS.OOO.on 

I 75,()OO,()() 

12.0()O,OO 

2.()OO.OO 

3.0()O.OO 

IO,O()O.OO 

35.00(),OO 

15.000.00 

4.(JOO.OO 

I.()OO.OO 

11.000.00 

0.00 

o,()O 

0.00 

-4.000.00 

-28(J,(J(JO.OO 

-19.000.00 

253.000.00 

0.00 
1.000,00 

0.00 

5.000.00 

3.000,(JO 

20.0()0,OO 

2,000,00 

5.000.00 

LOOO.OO 
11.000.00 

-1.000,00 

0.00 

0.00 
-8X,()OO.OO 

-16.000.00 
-15.000,00 

R6.000.00 

O.O() 

1.000.00 

0.00 

LOOO.OO 

3.500.00 
),{)OO.()O 

50(),()O 

0.00 

5.000.0(J 

II.O()O.OO 

-5.000,00 

Rcaliscrct 

2009 

kr. 

-s.OOO.O() 

-II,()OO.OO 

-248,63X30 

-4.944.66 

172.222.21 

:1534,22 

1.1 

5.500.00 

12.80S.69 

30.S00.00 

9,713.1-1 

I,744'()6 

S32.00 

II.()Otl.()O 

-23.918,69 

n.oo 
-11.000.00 

-9.24R,OO 

-248.565.35 

-39.S78.00 

238,47().OS 

802.80 

265.64 

13,S08.50 

7.9.15.02 

(),()O 

17.306,30 

920.86 

3.23S.88 

(l.OO 

II.OOO,O() 

-15.243,30 

0.00 

11.000.00 

-56.346.49 
-18,675.60 

-4.128.40 

93.966.49 

IX19.52 

659.12 

9350.00 

4.7:18,19 

3,400.00 

1.038.36 

3.435.40 

11.000.00 

42.063,91 

Realiseret 

2008 

kr. 

0.00 

0.00 

-2.iO.849.{)() 

.577.0() 

IK4.416.00 

7,247.0() 

3.202.00 

2.Z00.00 

15.223.l)() 

39.9()O.OO 

14,2'+2,00 

6.199.00 

6.957.0() 

0,00 

27.160,00 

-6.0()O.OO 

0.00 

-7.076.00 

-285m5.0() 
-19.604.()() 

27n.ISS.OO 

-8m.OO 

1.184.00 

3.834.0() 
16.S93,(l() 

9.674,00 

21.445.00 
O.l)O 

36397,00 

578.00 

0.00 
47.305,00 

(),OO 

(J,()() 

-S.l.169.00 

-15,736.00 

-12.430.00 

SS,421.00 

309.00 

1.0.12.00 

-138.00 

:U3B,()O 
2.0()O,()(J 

I ShOO 

69,00 

0.00 

6.k22,()O 

0.00 

-2.946,00 

Side 



Nute Rubriknr Beskrivclse Budget Hudge! Realiserct Realiseret 

2010 2009 2009 2008 

kr. kr. kr. kr. 

10 52000 DE-KLUBBE!'i 

10 52100 Tilskud fra fonde 0.00 ()J)() -2.000.00 0.00 
10 52200 Tilskucl internt -13.000.00 0.00 -13.000.00 OJ)O 
10 52250 Medkmsskaber -S.OOO.OO -7.000.00 -8JJ25.00 -6.950.00 
10 52300 Salg i DE-klubben -RI.OOO.OO -40.000.00 -61.7-+U7 -34.680.00 
10 ')n50 SaJg automat -52.()OO.OO -60.000.00 --lJ..+50AO -SO.87S.00 
10 52400 Salg v/ex. arf. i DE-kluhhen -25.000.00 -30.000.00 -24.111.20 -26.635.00 
10 52500 K,lb af fll - vand 135.000.00 110.000.00 lJ 1.951.69 I JO.26g.00 
10 K0b Ctf spiritus \'hHT. +.000.00 0.(j0 0.00 0.00 
10 52700 K0b of chips. cigaretter 2.000.00 1.000.00 2.191.60 972.00 
10 52800 Kk,b af diverse 3.000,00 2.500.0() ! 3.238.92 2.529.00 
10 5:1000 Aktivisrpleje LOOO.OO 2.100.00 6.967.52 2.132.00 
10 53100 PR soo.on 0.00 0.00 (l.OO 
10 53200 Invl2steringer 1.!lOO.OO 4.000.00 1.221.20 17075,00 
10 53:<00 Kpb af mad mcdL IO.OOO,O() 0.00 (tOO n.oo 
10 53400 HlIsleje 13.{J00.OO lJ.OOO.O() l:l.noo.oo 0.00 
10 53900 DE·KLUBBEN RESULTAT TIL OVERF0RSEL ·5.500,00 .4.400,00 16.242.96 13.833,00 

10 540()O HAYESTUEN 

10 54100 Tilskucl I'm ronde -4.0()O.OO ·2.000.00 (WO (WO 
10 5420() Tilskud internt -J.OOO.OO 0,00 ,J.OOO.()O 0.00 
10 54300 SaJg j Havestuen -55.000.00 -55.000.00 -55.444.44 -4.'-260.00 
10 54400 Salg v lex. tiff. i Havestuen ·2.500.00 -2.000.00 ·3.217.60 --l.OOO.OO 
10 5+500 K,ln af \11 - sand -l2.0()O,O() 40.()OO.OO 43387,57 36.257.00 
10 54()OO K0b af spiritus 0.00 0.00 428.16 1.177.00 
I!l 5+XOO Kob af diverse 1.500.00 1.500.00 l.819.01 1.898.00 
10 54900 Honorarer OJ)O 0.00 0.00 0.00 
10 55000 Aktivistpleje 8.000.0() 7.500.00 139.61 6.628.()O 
10 55100 PR I.SOO.OO 0,00 920.86 107.00 
10 55200 Investeringer 8.000.00 5.000.00 1.859.60 2.nOO,Oo 
10 55300 HlIskje 3.000.0() 3.(JOn.no 3.000.()O 0.00 
10 55900 HA VESTUEN RESliLTA T TIL OVERFf)RSEL ·500,00 ·2.000,00 ·3.107.23 R07.00 

iO 55910 M/ERKBAR 

55914 Tilskud internt -2.000.00 0,00 -2.000,00 0.00 
III 55915 Tilskud fra fonde 0.00 0.00 -2.000.00 SOOO.OO 
10 55916 Salg j M,erkbar ·55.000.00 ,50000.00 -58.755,28 -68.087.0() 
10 55918 Salg v/cxt. arc -IO.OOO.()O -1O.O()O.()O -18.209,20 -.1.150.00 
10 55925 Kpb ,,1' "~I -v and -IS.GOO.OO -l5.500JJ() 57.86'J.59 65.699.00 
10 55926 K,lb af diverse 3.500.00 1.500J)O 5'-+74,80 4.890.00 
10 559JO HOllorar 0.00 n.OO 0,00 n.OO 
10 55935 ;\ktivistpleje 6.0()O.OO 5.000.00 5'-+33.00 6.489.00 
10 55936 PR 2.000,00 500.00 920.86 0.00 
10 55937 In'Vesteringer 4.000.0() 5.00n.OO 0.00 40,00 
10 Huslcje 2.000.00 LOOO.OO 2.000.00 0.00 
10 55950 "llERKHAR RESlJLTAT TIL OVERF0RSEL ·1.500,00 -500,00 ·9.266,23 881,00 

10 MOOO RESllLTAT AF ALLE CAFEER ·14.000,00 ·12.900.00 6.771,42 87.()40,()O 

Side 



Note Rubriknr Beskrivelse 

10 60100 

10 60110 

10 60120 

10 60200 

10 60210 

10 60220 

10 602'0 

10 60240 

10 60250 

10 60260 

10 60270 

10 60500 

10 65200 

10 65210 

10 65220 

10 652JO 

10 65240 
10 65250 
10 65260 
10 65270 

10 65290 

AAU-TV 

Tilskud fra fonde 

Reklame indta::gter 

Tekni~kc Jriftsomkosrningcr 

Kurser/litteratur 

[ran sport 

PR 

Aktivistpleje 

Porto 

Diverse 

Invcstcringer 

AAU·TV RESULTAT TIL OVERF0RSEL 

BIO·TEX 

Medlemsskaber 

Salg af hilletter 

Tilskud fra kommunen ronde 

Lcje af film 

Honorarer 
Aktivistpleje 

Diverse/porto 

PR/kopier 

lllO·TEX RESUL TA T TIL OVERF0RSEL 

10 66000 IDA 

]() 66100 

10 66200 

IO 66300 
10 66400 
10 66450 

10 66500 

10 66550 

10 66900 

10 66910 
10 6()9IS 

10 66918 

10 66920 

10 66922 

10 66940 

IDA medlclm tilskud 

Indt,egter.juIl.fest.bio.basissp 

U dgifler.juIl.fest.hio. bas. 

Profilarrangement. IDA·tilsk. 

Profilarrangement. udgifter 

Andre aktiviteter udgifter 

K,lb af Polo·shirt 

IDA RESlJLTAT TIL OVERF(-)RSEL 

PROSA 
Prosa mcdkmstilskud 

Arrangement. indta:gt 

Arrangement udgift 

PR.!porto m.v. 

PROSA RESIJLTAT TIL OVERF!'>RSEL 

10 670()O Socialradgiver uddannelsen 
10 1)7100 

10 67200 

10 67300 

10 67400 

10 67900 

10 68000 
!O (,RIO() 

10 68150 

10 6820() 

10 6g250 
10 6S]()() 

10 6(\400 

10 68450 

10 68500 

10 

10 70205 

10 70210 

10 70115 

10 70217 

10 
It) 

10 

to 70295 

Indg. fra Sochllnidg. fore. 

Salg i Cafe M,lske 

Mlldeudg. inlern+cxtern 

Ky1b til Cafe MilSkc 

SOCIALRADG.UDD. RESULTAT TIL OVERF0RSEL 

BEST 

Tilskud I'ra fonde Ai\U 

I)ep. vhlrrangementcr 

Div. uelgincr i.f.m. BEST "cmine" 

Diy. indt,cgtcr(Jriften) 

Di\', udgirtcf{drilt(:n) 

Indta:gter forarsarr. 

Udgiftcr forarsarc 

BEST RESULTAT TIL OVERFORSEL 

1.YD&I.YS 

Extern tilskHd 

Kurser 

LYS 0(; LVI) RESCLTAT TIL OVERFOnSEL 

Budget 

2010 

kr. 

f).OO 

O.O() 
(U)() 

O.O() 

0.00 

0.00 

O.O() 

O.O() 

0.00 

0.00 
0,00 

·5.000,00 

·12.0()O.OO 

·30.000.00 

25.000.00 

SOO.OO 

2.500.00 

1.500.00 

J.SO(),OO 

·14.000,00 

,go.ooo.oo 
·15.()OO.OO 

50.000.00 

·15.000.00 

40.000.()0 

1.000.00 

1.500.00 

·17.500,00 

·IS.OOO.OO 

10.ooo.no 

0.00 
O.O() 

·5.000,00 

O,O(J 

(J.OO 

().()O 

O.O() 

0,00 

·90.000,()() 

0.00 

85.0()O.OO 

·Io.oon.oo 
10.000.00 

·20.()OO.OO 

IS.DOD.OO 

·IO.()()OJ.lO 

(l.O() 

·II.O()(),O() 

.1.500.0() 

(J.n\) 

700.0() 

I.U()O.DO 

I'.~OO.O() 

9.700.00 

Budget 

2009 
kr. 

o.()O 

0.00 

IlJ)O 

0.00 

(l.OO 

0.00 

n.oo 
0.00 

0.00 
(l.OO 

0,00 

,11.20(),()() 

·1+.000.00 

·1.500.00 

25.500.00 

0.00 

0.00 

1.200,O(j 

SOO.OO 

·500,00 

·RO.O()O.OO 

·40.000.00 

95.000,00 

0.00 

0.00 

SOO.OO 

1-'00.00 
·23.000,()0 

·15.000,00 

10.000.00 

0.00 

0.00 

·5.000,00 

n.O() 

0.00 
O.()O 
tJ.()O 

0,00 

0.00 

n.oo 
()J)() 

0.00 

D.OO 

tJ.OO 

0.00 

0.00 

·5.50n.oo 

·10.000.00 

2.DOn,OO 

I.GOO.OO 

+X()O.OO 

2.200.00 

+.SO(),OO 

·1.nOO,On 

Realiseret 

2009 

kr. 

0.00 

n.oo 
0.00 

O.O() 

(J,()() 

n.o() 
O.O() 

{}.OO 

0.00 

(WO 

0,00 

0.00 
·17.I(j9.60 

,4.() 16.25 

15AI3,00 

113,00 

211.1() 

l.l25.00 

2.152.00 
·2'()71,75 

·9xA89.60 

·18.900.00 

47.362,15 

·15.000.0() 

2S.()OO.O() 

374.50 

·1 AOO.OO 

·61.052,95 

().OO 

(l.OO 

f).OO 

45.50 

45,50 

O.O() 

O,()O 

6.+82.26 

0.00 

6.482,26 

·71.720.00 
(WO 

.')4.WH.11 

-2.820.00 

n.O() 

O.O() 

-t.006.5 I 

f).no 

0.00 

0.00 

16 
-6.635,74 

Rt'aliscret 

2008 
kr. 

--+1.935.00 

·20.000.00 
f).GO 

(J.OO 

1.397.00 

0.00 

1.627.00 

6.0() 

4.680,00 
IA4(),()() 

·52.785,00 

·38+.00 

-13.672.00 
,IO.840.0() 

21.4S8.00 
O.O() 

x6R.OO 

1.375.00 

2.775.00 

1.5RO,00 

-so.no.oo 
,+1.155,00 

93.50S.00 

0.00 
0,00 

.191,00 

I AOO.OO 

·26.5R9,OO 

0.00 

0.00 
n.oo 
0.00 

(),OO 

0.00 

o.no 
0.00 
(l.Ot) 

0,00 

O.()(J 

0.00 

0.00 
I).Of) 

tJ.OO 
O.i)() 

D.OO 

n.oo 

·1 :i9.H9~.OO 

·12022.()O 
I.S29,()O 

0.00 

f).OO 

%·+.00 

IflI.60X.On 

-7.519,00 

Side 



Note Rubriknr Beskrivdse Budget Budget Realiseret Realiseret 

2010 2009 2009 2008 

kr. kr. kr. kr. 

10 DRIFT FORM.~LSBESTE:VITE HENLlEGGELSER I ALT -65.250.00 -56.400,00 -83.799.91 3.398.00 

SA\ILET RESULTAT -4.550.00 -15.368,00 -368.362,10 136.530.00 

Side 



Note Rubriknr lleskrivelse 

77000 

77100 

7H345 

78345 

II 77250 

II 

I I 77260 

II 77265 

II 77270 

II 772RO 

II 77290 

II 773()() 

II lO 

II 77320 

II 773.10 

II 77335 

II 7731,(, 

II 77340 

II 77350 

II 77360 

II 77370 

II 77380 

II 77390 

II 7740() 

II 774IO 

II 77420 

II 77425 

II nno 
II 77450 

11 77990 

BALANCE 

AKTIVER 

Spar N()f(j aktier 

FINANSlELLE AKTlVER IALT 

VARELAGER 

Kopikort 

Kopipapir 

Umrygge 

Spiralrygge 

Fastback 

Oiverse mapper 

Farvet papirlkartol1 

T-shirts + steps til 

AAU t0j + lasker 

Buskort + busplancr 

Cafeskjorter 

IIlLgrp.skjorteL billeLm.m. 

Cst. skjmter 

Cafe Du-Ve 

Cafe Du-Ve. skjorter 

Basisharen 

Basisharen. skjortcf 

O'Sohn bareIl 

O'Sohn baren. skjorter 

DE-klubben 

Havestuen 

MA'RK bar 

01+ vand til mpder 

IDA Polo-shirts 

V ARELAGER IALT 

12 nooo TILGODEHA VhNDER 

12 nolO 
12 78015 

12 78016 

12 78017 

12 n020 

12 78025 

12 78()jO 

12 7S0)1 

12 78032 

12 78033 

12 18035 

12 78040 

12 78041 

12 7g045 

12 7!lIOO 

J3 7R300 

Dehitorer. primo 

Dehitor"r 

Primodiffcrence debitorer 

Debitorer Medlemsk. WinKas 

Abonnerlter og ;U1nOnC~jrer 

'I·ilgodehav~nde v/inr grup. 

Tilgodehavcnue vIDSf'. rejseud 

TilgodehavcIldcr v/IDA 

Uin til UniFitIless 

J\;lcllemrcgning Unifilness 

Momsrettelser 

Tilgod~ v/AAU 

Andre (jlgodchavcnder 

Hens[cuclscf VedL debitorcr 

TlLGODEHA VENDER IALT 

L1KVIIlE BEHOLDNIN(iER 

13 7R.120 Chcckkt.lFsbjerg 456158XO I 0 

1:1 Eshjerg kontantkas:,t 
13 783:Z0 SoFiA's hankkmH() 

L\ Bankb[Jd~et 

7Xj.\0 Nord :lkt;pmerkolltn 

78~50 Poqgiro konto 

13 78400 UKV!!)E BEHOLDNI:'II(;ER IALT 

78500 O\lSil·:TI\iI:'llGSAKTIVER IALT 

78600\KTlVER HALT 

Budget 

20W 

kr. 

OJ)O 

0,00 

0.00 

n.oo 
O.O() 

O.()O 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.Ot) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
OJ)() 

(l.OO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 
O.()O 

0.00 
O.O() 

OJJO 

0.00 

0.00 

O.lJO 

0,00 

0.00 

n.on 
(l.OO 

i).OO 

0,00 

0.00 

0.00 

n.on 
0.00 
O()O 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

OJlO 

Budget 

2009 

kr. 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 
O.O() 

0.00 
(l,O() 

(l.OO 

(l.OO 

0.00 
(l.OO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
(l,OO 

0,00 

0.00 

0.00 
OJ)O 

0.00 
O.O() 

0.00 

0,00 

0.00 
O,O() 

n,oo 
o.on 
0.00 

n.oo 
o.no 
n.oo 
0.00 

0.00 

0,00 

OJ)O 

0.00 

(WO 
0.00 

O.GO 

0.00 
(1.00 

I).GO 

0.00 

0,00 

0,00 

Realisere! 

2009 

kr. 

16.610,91 

16.610,91 

2.875.50 

0.00 
n.O() 

0.00 

0.00 

D,OO 

0,00 

n.on 
O.O() 

7556.00 

0.00 

20.788.55 

3"+37,50 

27,525.10 

0.00 

37.550,40 

0.00 

11.385..+2 

0.00 

J3..+94.3 .. 

7.126.15 

11.048,53 

0,00 

2.700,00 

145.487,49 

0,00 

226.741.31 

O.O() 

(l.OO 

0.00 

0.00 

0.00 

90"+20.00 
O,f)O 

O.O() 

n.O() 

0.00 

0.00 

365.948,51 

60J13I.50 

I.GOO.OO 

O.O() 

0.00 
3,\1.707.99 

.\36.909.94 

53.596.30 

~93.770.23 

1.421.817,14 

1.421.817,14 

Realberct 

200S 

kr. 

12.904.00 

12.904J)O 

I L6;sO,OO 

0.00 

1728.00 

1.6S8.0D 

7.902.00 

-lOS,OO 

-l.:lIS.OO 

O.O!) 

0.00 

8.385.00 

0.00 

19.802.00 

3,438.00 

II.030.0(] 

5.500.00 

22.557.00 

13.209.00 

1.\.895.00 

9.350,00 

10.988.00 

6.804.00 

10..+82.00 

0.00 

1.300,00 

165.428,00 

O.O(] 

100.797,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
(l.OO 

7-l.MO.OO 
0,00 

0.00 

n.oo 
n.on 

g777H.OO 

(lOO 

26J.215,00 

'+2.9.\-l.00 

1.000.00 

112.()O 

IIS.OO 

0.00 

1-l9.579.00 

452.108,00 

89J.655,O{J 

893.655.00 
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Note Rubriknr Be,krivelse Budget Budget Realiseret Realiseret 

2010 2009 2()O9 200S 

kr. kr. kr. kr. 

79000 PASSIVER 

1.+ 79100 EGENKAPITAL 

1.+ 79200 Egenkapital primo (l,OO 0.00 -'+57.-168.50 -S90.600.50 
J.+ 74250 Arets resultat Studentcrsamfundet n.oo 0.00 -28.+.562.19 133.l.i2.00 
14 Overfflrt rra formaisiJestemte heula:ggelser 

1.+ Akkllmlllcrcr lludcrskllJ AAU TV 39.554.68 O.O{) 
14 0reafundning pit egenkapitnJ primo -0.6\ O.ll{) 
14 Egenkapitai for fonnabbcsicmte henla:ggdser 0,00 0,00 -702.476,62 -457.468,50 
14 FORM.\L.SBESTEMTE HENLJEGGELSER 

1.+ 79290 Sofia 0.00 0.00 4.104.85 .+.104.85 
14 79300 Cafe Du-Ve O.O{) 0.00 --l7.793N' -23.874.% 

10 (WO 0.00 
14 79J20 (J'Soi1n haren 0.00 0.00 18.-155.l12 -23.608.89 
14 79330 DE-klubben n.oo 0.00 14.143.1 -2.099.84 
14 79540 Ha\,(;stnen 0.00 0.00 -30.201.78 
14 79.l-lS M;erkhar 0.00 0.00 -D.99S.01 -14.728.78 
14 79350 IDAiFag-Tek 0,00 0.00 ·136.909.58 ·75.856.6:> 
14 79355 Spurt & Fritkl 0.00 0,00 -69.947,28 -38.602.12 
14 79360 Socialn\dgivere n.oo 0.00 -6.411.51 -12.893.77 
14 79380 BlOTEX 0.00 0.00 19.416.93 21.488.68 
14 79410 LYD&LYS 0.00 0,00 -20.281.89 -13.646,15 
14 79420 AAUTV 0,00 0.00 0.00 39.554.68 
14 79425 Prosa 0,00 0.00 45.50 0.00 
14 79425 BEST 0.00 O.O() 4.006.51 0.00 
14 79437 FORMALSBESTE'V1TE HE.'IILfEGGELSER I ALT 0,00 0,00 -313.764,09 -190.409,50 

79439 EGENKAI'ITAL I ALl' 0,00 0,00 -1.016.240,71 -647.878,00 

79440 HENSJErrELSER 

79450 Hcns,pltelser 

79S00 HENS/EITELSER IAU' 

7960() KORTFRISTET G/ELD 

79700 KREDITORER 

IS 79800 KrcdilOrer 0,00 0.00 ·2().O()O.OO A5.0()O.OO 
15 79900 KredilOrcr 0.00 0,00 -<)3.829.-17 -87.776,00 
15 79950 N.T. 0,00 0.00 0.00 OJ)O 
15 79960 Kreuitorer Winkas n.oo 0.00 0.00 0.00 
15 80()OO AAU melkmregning 0.00 OJ)O 0.00 o,on 
15 82000 KREOITORER IALT 0,00 0,00 -1B.829,47 -132.776,00 

16 8,,000 MOMS 

16 83100 Indgitendc moms 0.00 0.00 -11...148.65 -9.412.00 
16 83200 Udgtlende moms 0.00 0.00 3.273.10 -120.00 
16 83300 Tilsvar 0.00 0.00 -32.360.00 ·9.365.00 
16 83500 'VIOMSIALT 0,00 0,00 -40.535,55 -18.897,00 

17 H4()OO Anden g(J~ld 

17 84100 Skyldig 33 + 34. oevilling 0.00 n.oo lUI -56A04.0(J 
17 114500 ;\l\;J)EN Cl.1'LD I ALT 0.00 tJ.()O lUI -56A04.()O 
17 850()O DI'POSITA 

17 100 Depositum 1l0gler (l.()O O.ilO -11l.IOn,OO -19..l00.00 
17 85200 Depositum ~kjorler 0.00 0.00 -18.600.00 -18.300.00 
17 Depo,illlfl1 polo ,11. lagTek/lDA (l.OO O.()O 0.00 0,00 
17 85300 Udkeg 'JedI'. akrivi[cter 0.00 000 0.(1) (l.OO 
17 85S00 DEPOSITA I ALT 0,00 0,00 -J4.700,O(j -37.700,00 

8S(iOO KORTEFIUSTET G/ELD IALT O.()O 0,00 -40S.576,43 -245.777,00 

t>5800 I'ASSIVER IAL'!' 0,00 0,1,0 -1.421.817,14 -893.655.00 

100000 Dbpnncrc! fe-sohat 0.00 0.00 1 J6.5}O.OO 
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Noter 

14. Egellkapital fllr helll!eggeiser 

79200 

79250 

79350 

79290 

79300 

79310 
79320 

79330 
79340 

79345 

79350 
79355 
79360 

79380 
79410 

79420 
79425 

79430 
82000 

Egcnkapital primo 

Ovcrf~lrt I'm formiilsbestcmte hcnheggclscr 

Akkumulcret underskud AAlJ TV 

Arets resultat 

Egenkapital 

Sofia 

Cafe Du-V c ()vcrfvJrt resultat 

Basi sbaren overfort rcsultat 

O'Sohn Barell overf~jrt rcsultat 

DE-klubben. ovcr10rt resuItat 

Havestuen overf0rt resultat 

Ma~rk bar ovcrt0rt resultat 

IDNFag-Tek overfylrt resulta! 

Sport & Fritid overf~lrt resultat 

Socialrildgivere ()verfr~rt resultat 

BIO Tex ()vert~)rt resultat 

l.ys og Iyd overf,lrt resultat 

AAU TV overfort reslIltat 

Pros a overfylrt resultat 

BEST over'fort reslIltat 

Formalsbestemte henl!eggelser 

18. Evcntualforpligtc\ser 

Kapital Arets 
bev!egelser resultater 

0 

23.919 

15.243 
A2.064 
-16.243 

3.107 
9.266 

61.053 
31.345 
-6.482 

2.072 

6.636 

0 
-45 

-4007 

83.800 

Der piihviler Studentersamfundet en generel d,ekning af lInderskudsforpliglelse vedr. forskellige aktivitctsgrupper. 

2009 2008 
kr. kr. 

457.468 590.600 

0 

-39.554 

284.562 -133.132 

702.476 457.468 

AI05 -4.105 

47.794 21.875 

38.395 23.152 

-18.455 23.609 
-14.143 2.100 

30.202 27.094 

23.995 14.729 

136.910 75.857 

69.947 38.602 

6.412 12.894 

-19.417 -21.489 

20.281 13.646 

0 -39.554 
-45 (J 

-4.007 
313.764 190.410 
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