
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 20. September, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 

Johannes Hellmers, Formand (Afbud) 

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører  

Lisa Kramme, Kasserer 

Katharina Granberg, Organisationsansvarlig** 

Nicklas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig (Afbud)  

Mads Thrysøe, Valgansvarlig (Afbud) 

Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere (afbud) 

Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger 

Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig (afbud) 

Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig 

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende 

 

Observatører: 

 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [5 min] 

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [30 min] 

3. Godkendelse af BEST’s nye vedtægter (OB) [10 min] 

4. Opdatering på 407 (OD) [10 min] 

5. Valg af nyt medlem til uddannelses-alliancen (ODB) [20 min] 

6. Evaluering af Rus-oplæg 

7. Puljeansøgninger (ODB) [15 min] 

Lukket punkt 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig. 



Uddybende Dagsorden 
1. Formelt (B) [5 min] 

● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer:Katharina  

○ Referent: Lisa  

● Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)  

Tilføjelse af et lukket punkt samt tilføjelse af et nyt punkt 6. Evaluering af Rus-oplæg. 

Derved er dagsordenen godkendt.  

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [30 min] 
 
Vedel: Været til nogen messer i forbindelse med S’et arbejde, såsom Studiemessen. Han 
har desuden taget nogen rus-oplæg.  
 
Laura: Arbejdet med arrangementer såsom Grill ‘n’ Greet (afsluttet) og Basseralle. Desuden 
været med på Studiemessen.  
 
Simon: Været til åbning af ny bygning ved siden af Create, hvor de blev præsenteret for nye 
stole. Afholdt Studenterforum, hvor der blev snakket om AAU’s kommende 
vedtægtsændringer. Derudover arbejder han med hvordan man kan forbedre 
studieintesiteten og finde et minimumsantal for konfrontationstimer. Simon har desuden 
deltaget i Grill ‘N’ Greet og været til fællesmøde med Fællesrådet på Psykologi. I medierne 
er vi blevet nævnt i forbindelse med besøg af Søren Pind - herunder har vi også fået 
forbindelse til medierne. Sammen med Johannes har han deltaget i et besøg med den 
britiske ambassadør, hvor bla. Thomas Kanstrup og Rasmus Prehn deltog. Til sidst har 
Simon været til møde med Fiskerne, som er en nyopstartet forening på Danskstudiet.  
 
Obel: Deltaget i Nationalt udvalgsmøde omkring SU og givet en hjælpende hånd med 
Kabelpark arrangementet. Desuden har han haft et intromøde med foreningen TAF, med 
henblik på samarbejde. Derudover har han et fremtidigt møde Robotics. 
 
Katharina: Afholdt Grill ‘N’ Greet og overlevet BasisBaren som skifter bestyrelse snarest. 
Arbejdet med det kommende medlemsmøde og organisering af vores lokale 407.  
 
Lisa: Været på Uddannelsesalliancens sekretariat. Deltaget på Studenterforum, Grill N 
Greet, og taget en del Rus-oplæg. Fremadrettet har møde om økonomi med Faksund og 
Basisbaren og deltager også i mødet om 407 med Katharina.  
 
Forretningsudvalget (FU):  
Der er blevet besluttet at vi deltager i et møde med Frit Forum, med udgangspunktet i god 
valgstil, frem mod Universitetsvalget. Det er Mads og Johannes som tager dette møde.  

3. Godkendelse af BEST’s nye vedtægter (OB) [10 min] 
Motivation: Michael Vedel 



På BEST generalforsamling i sommers ændrede de et par småting i deres vedtægter. Disse 
skal derfor godkendes af bestyrelsen. 
 
Vedtægterne er godkendt 
 

4. Opdatering på 407 (OD) [10 min] 
Motivation: Katharina Granberg 
Efter møde med bygningsarkitekten omkring nyt inventar til 407 vil jeg gerne komme med en 
kort opdatering. 
 
Katharina har haft møde med arkitekten om 407 om inventar; herunder udskiftning og indkøb 
af møbler. Møblerne tilhører nu Studentersamfundet, da AAU ikke vil tage det tilbage.  
 
Desuden hører Katharina sekretariatet om møblerne i aktivisten og indhenter priser for nye 
møbler til 407.  
 

5. Valg af nyt medlem til uddannelses-alliancen (ODB) [20 
min] 
Motivation: Johannes Hellmers 
Vi skal have fundet en til at overtage posten i styregruppen. Vi skal have fundet en med 
interesse og tid til opgaven.  
 
Lisa er valgt til styregruppen og overtager derfor posten efter Johannes.  

6. Evaluering af Rus-oplæg (ODB) 10  
Motivator: Christian Obel 
 
Der bliver skitseret nogle områder, hvor Studentersamfundet kunne gøre det bedre. 
Heriblandt uddeling af flyers og forbedring af prezi. Man kunne til næste år nedsætte en 
arbejdsgruppe, som gjorde noget ud af det. Detaljer som medlemskab, events og likes på 
Facebook skal også være mere skarpe i vores formidling og kommunikation.  
 
Det er svært at kombinere både det at være studieaktiv og skulle holde oplæg i studietiden, 
en svær balance som skal findes en løsning på. Et andet problem er fremmøde af 
studerende til disse oplæg, som desværre har været rigtig dårlig.  
 
Den ansvarlige skal være mere synlig og klar over den tunge arbejdsopgave med 
rus-oplæggene. I år har det skabt forvirring og manglende oplægsholderen, som til tider har 
været fundet i sidste øjeblik. Dette skal forhindre og der skal findes en løsning.  
 
Obel bliver tovholder på en mere konkret evaluering, som fremlægges om nogle uger for 
bestyrelsen.  



7. Puljeansøgninger (ODB) [15 min]  
Motivation: Ansøgning 
 
Ansøgning fra KMB til 3 filmaftener: Det vedtages at der gives kr. 1000 i alt til de kommende 
arrangementer. Dette tages fra aktivitetspuljen. Katharina er tovholder.  
 
Lån af Carlsberg spillesæt fra KMB: Vi vurderer at dette ikke er en ansøgning, men en 
forespørgsel, derfor afvises den. Katharina kontakter Carlsberg med en forespørgsel om 
kort.  
 
Ansøgning fra Anvendt Filosofi: Vi afviser ansøgningen. Det gør vi på baggrunden af, at vi 
ikke tror at denne form for mad, vil gøre rusperioden bedre for de studerende. Mad skal 
desuden inkluderes i et budget.    
 

Lukket punkt  
 
Obel forlader mødet efter punktet. Vi formoder han skulle på date ^^  
 

Eventuelt 
 
Rus-oplæg for specifikt studie i studiepraktik: Dette vil vi ikke, da det er spild af tid. 
I forbindelse med projekt-slam eller andet fællesarrangement for elever i studiepraktik: Dette 
vil vi gerne arbejde imod, da vi vil vise hvor nice det frivillige fællesskabet er på AAU, blandt 
de studerende.  
 
Simon snakker med Lena om mødet i morgen.  
 
Vedel vil gerne lave et udvalg om/for Internationale studerende.  
 
Vi har fået en forespørgsel, om et band kunne spille, et band som spiller Disney-cover 
sange!!! Det gør vi skuda.  
 
Tøj-bazar: Laura kigger på mulighederne.  
 
Rektor har aflyst resten af årets møder med Studentersamfundet. Det er vi selvfølgelig rigtig 
kede af, men håber at få nogen igen i starten af 2018.  
 
Rushåndbøger: Hvorfor har vi så mange? Det skal vi genoverveje.  
 
Starbucks lukker: Hvad skal der ske med området? Det er vi blevet spurgt efter. Vi kan 
derfor vælge at slå det op på Facebook siden, som en forespørgsel. Det gør vi da!  



Mødeevaluering 
Det har været et langt, men konstruktivt og behageligt bestyrelsesmødet.  

 

Referatet er godkendt 
 
 
Til sekretærende:  
 
Ansøgning fra KMB til 3 filmaftener: Det vedtages at der gives kr. 1000 i alt til de kommende 
arrangementer. Dette tages fra aktivitetspuljen. Katharina er tovholder.  
 
Lån af Carlsberg spillesæt fra KMB: Vi vurderer at dette ikke er en ansøgning, men en 
forespørgsel, derfor afvises den. Katharina kontakter Carlsberg med en forespørgsel om 
kort.  
 
Ansøgning fra Anvendt Filosofi: Vi afviser ansøgningen. Det gør vi på baggrunden af, at vi 
ikke tror at denne form for mad, vil gøre rusperioden bedre for de studerende. Mad skal 
desuden inkluderes i et budget.    
 

 

 


