
Ansøgning fra Aalbaren – tablet og cover april 2017 
 

Hej udviklingspuljebestyrelse  

Her i Aalbaren har vi brugt en tablet, til at afspille musik til fredagsbarerne. Den er desværre 

ubrugelig, og derfor ønsker vi her i Aalbaren en bevilling på 1000kr fra Studentersamfundets 

udviklingspulje.  

Disse 1000kr skal gå til en tablet, så barens bestyrelse ikke længere selv skal lægge elektronik til, 

når der spilles musik i baren. Tidligere har en bartender desværre fået ødelagt sin bærbar, da han 

brugte den til at afspille barens spotify-liste. Derudover dækker de 1000kr også et cover til 

tabletten, så den ikke har nemt ved at gå i stykker.  

Det er formålet, at tabletten skal bruges ved alle barens åbningstider, hvor der er behov for musik.  

Barens bestyrelse finder selv en tablet og et cover, der passer ind i budgettet og barens behov 

(Holdbarhed, let at anvende). 

Den totale pris på både tablet, cover og fragt bliver 1001kr – så vi søger om tilskud fra 

udviklingspuljen på 1001kr til Aalbaren. 

Det er formålet, at denne tablet skal erstatte den nuværende tablet og dermed bruges ugentligt 

fremover. 

 

Bilag 1 – Tablet  

 

 

https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/tablet-og-ipad/LEZA0C0000SE/lenovo-tab-2-a10-30-10-

1-tablet-16-gb-wi-fi-bla?intcid=int_LEZA0C0000SE_u10# 

https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/tablet-og-ipad/LEZA0C0000SE/lenovo-tab-2-a10-30-10-1-tablet-16-gb-wi-fi-bla?intcid=int_LEZA0C0000SE_u10
https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/tablet-og-ipad/LEZA0C0000SE/lenovo-tab-2-a10-30-10-1-tablet-16-gb-wi-fi-bla?intcid=int_LEZA0C0000SE_u10


 

 

 

Bilag 2 – Cover  

  

https://www.tabletcovers.dk/products/lenovo-tab-2-a10-30-tri-fold-magnetic-hard-case-etui-sort 

 

 

 

 

 

https://www.tabletcovers.dk/products/lenovo-tab-2-a10-30-tri-fold-magnetic-hard-case-etui-sort
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Til 
 
Studentersamfundet 
 
 
Igen i år afholder MedIS og Medicin en kæmpe fest for både kandidat- og 
bachelor studerende. Den afholdes d. 5/5  fra kl. 20-1.00 på Fibigerstræde. Her 
vil der være mulighed for at socialisere på tværs af semestrene og dermed 
opretholde og forbedre et voksende fællesskab på de to uddannelser og imellem 
de to uddannelser. Vi prøver at imødekomme et hele tiden voksende studie, hvor 
det sociale miljø skal kunne måle sig med de tilsvarende uddannelser på de 
andre universiteter i landet. Nye traditioner som Grisefesten vil være med til at 
sætte rammerne for et bedre socialt miljø samt studiemiljø, og formentlig i 
forlængelse af det, vil den kunne styrke et fagligt samarbejde. 
 
For at festen skal kunne føje alle på studiet mht. økonomi og plads-kapacitet 
ønsker vi at søge et tilskud til festen hos jer iform af en underskudsbevilling på 
3000 kr. Vi har desuden også søgt andre fonde mv. for at gøre arrangementet 
endnu bedre. Nedenfor ses budgettet, som blandt andet indebærer udgifter til en 
DJ, ryste-sammen-lege og mad. 
 
Vi vil i forbindelse med den invitation, der vil blive sendt ud takke sponsorer. 
Desuden er vi villige til at sætte nogle plakater, brochurer eller andet op til selve 
festen, så I bliver mere synlige. 
 
 
Med venlig hilsen 
Økonomiansvarlige for festen 
 
Liv Therese Holm-Nielsen, Phillip Sperling, Mille Skjoldemose Lerche og Lise 
Dueholm Bertelsen 
 
 
Originalt budget: 
 

 
 
Uddybet budget: 
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