
 

 

Referat af møde i Studentersamfundets 

bestyrelse 
Den 12. September, 2018 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Peter Fisker, Formand  

Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører (ikke tilstede)  

Christian Juel, Kasserer 

Michael Vedel, Organisatorisk næstformand (ikke tilstede)  

Michael Juul, Studiestartsansvarlig  

Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig  

Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig 

Andreas Møberg, IT-ansvarlig ** 

Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder  

 

Observatører: 
 

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra (O) [17.00] 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17:30] 

4. Mail håndtering (ODB) [18:30] 

5. Diskussion af udlån af soundboxes (ODB) [18.45] 

6. Spisepausen [19:00] 

7. Evaluering af tutorfesten (Lukket, skal ikke føres til referat) (OD) [19:30] 

8. Evaluering af studiestartsdagen (ODB) [20:00] 

9. Studiestartsfesten (ODB) [20:45] 

10. Rusoplæg (ODB) [21:30] 

11. Til næste gang (O) [22:00] 

Eventuelt 

Mødeevaluering 
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Godkendelse af referatet 

Dagsorden 
1. Formelt (B) [16.30] 

● Valg af ordstyrer og referent 
○ Ordstyrer: Peter Fisker  
○ Referent: Marlène Weber  

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt  

 

2. Nyt fra (O) [17.00] 
Michael Nielsen  

- Studiestarten  
- Håndtering af jakker efter studiestartsfesten  

Christian  
- Paneldebat  

Peter  
- Arrangement hos studenterrådet i Århus 
- Rektormøde i morgen  

Johan  
- Møde med MigogAalborg  

Marlène 
- Studiestart  

Rune 
- Paneldebat 

 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17:30] 
- Megafon til Mat-tek 

- Det er vedtaget, at ansøgningen godkendes  
- Marlène skriver til dem  

 

4. Mail håndtering (ODB) [18:30] 
- Lukningen af Haraldslund bibliotek  

- Emailen skal sendes videre til studenterforum  
- Marlène sender den videre til Mikkel Kjeldgaard, CC Emil på denne mail.  
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- Markedsføring AAU Karriere på Studenterforum den 1. oktober  

- Marlène kontakter Mikkel Kjeldgaard og sørger for, at studenterforum bliver 
afholdt i 314  

- Oplæg fra DGI  
- Johan svarer på denne mail.  

- PR for Røde Kors  
- Johan svarer på denne mail  

- Udlån af soundbox til Sundhedsteknologi  
-  Michael Vedel tager sig af denne  

- Tall ship races trainee 
- Peter sender den videre til erhvervsgruppen  

- Aalborg Håndbold 
- Der skal findes ud af om det er et tilbud til studentersamfundets medlemmer eller 

et generelt tilbud  
- Johan svarer på denne mail  

 
 

5. Diskussion af udlån af soundboxes (ODB) [18.45] 
- Udlejning for et symbolsk beløb af soundboxes, megafoner og andre mindre ting., da 

dette kan dække nye materiale pga. slidtage.  
 

- Indstilling: Udlån af materialer  
- Den er enstemmigt vedtaget  

- Indstilling: Udlån af materialer til personer uden for Studentersamfundet  
- Den er enstemmigt vedtaget  

- Indstilling: Udlån af pavilloner til personer uden for Studentersamfundet  
- Den er vedtaget  

- Indstilling: Der skal opkræves et symbolsk beløb for udlejning af materiale til personer 
uden for Studentersamfundet  

- Det er vedtaget  
 

- Christian giver forslag på priser til udlejning  
 

6. Spisepausen [19:00] 
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7. Evaluering af tutorfesten (Lukket, skal ikke føres til 
referat) (OD) [19:30] 
 
 

8. Evaluering af studiestartsdagen (ODB) [20:00] 
Motivator: Christian Juel Nicolajsen 
 
Motivation: Det er vigtigt at få lavet en evaluering af studiestarten, inden at det forsvinder ud i 
glemslen. Derudover tænker jeg det giver mening at få italesat, hvad der gik godt, og hvad der 
gik skidt 
 
Tidspunkter:  
 
Opstilling  

- Der var problemer med markeringen, da planen ikke var helt up to date → Dette er rettet 
til næste år.  

- Ud over dette synes tutorerne, at det var rart, at det kun tog 1 time at stille borde 
og bænke op.  

- Til næste år skal der gives ekstra information til de fakultetsansvarlige.  
- Nogle studier følte, at der var for mange tutorer til at stille borde og bænke op.  
- Der var klager over, at der ikke var øl eller sodavand til tutorerne efterfølgende.  

- Det kan tages op, om der skal gives øl eller sodavand næste år.  
- Der skal være adgang til vand allerede om søndagen i stedet for mandag morgen.  

 
Under morgenmaden 

- Rektor og borgmesteren skal inviteres i god tid, og det skal aftales tydeligt, hvor de skal 
møde op.  

- Der var igen måske for mange tutorer, som mødte op kl. 5 til morgenmadspakningen.  
- Der skal næste år være færre tutorer, der møder op kl. 5.  

- Det skal tjekkes inden morgenmaden, at alt materiel virker.  
- Det virkede til at gå godt med sikkerhedsholdet.  
- Der var folk, som uddelte flyers mellem bordene, og der blev taget hånd om dette, da 

dette ikke skal forekomme.  
- Folk var generelt glade for, at alle studierne var samlede, og at der var kaffe og vand til 

alle.  
- Flagene fungerede godt som pejlemærker.  
- Morgensangen fungerede bedre, da det var samlet 

- Tutorerne kan godt opfordres til at synge for på de forskellige studier.  
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Afgang fra Honnørkajen til AKKC 

- Boulevarden var ikke blokeret som lovet.  
- I tilfælde af, at Boulevarden ikke er blokeret til næste år, skal sikkerhedsholdet 

briefes om trafikguiding.  
- Der skal til næste år være sikkerhedsfolk mellem de forskellige fakulteter, så der ikke går 

2 sikkerhedsfolk forrest og resten går bagerst.  
- Hvis det næste år bliver ligesom i år, kan der godt bruges et par personer mere.  

- Der var ikke så mange folk, som delte ting ud langs ruten, men der var folk, som gik ind 
imellem de nye studerende, hvoraf det sidste ikke skal forekomme.  

 
Oprydning på Honnørkajen 

- Det gik ikke så godt, da mange af bordene og bænkene skulle omstables, hvilket der 
kom en efterregning på.  

- Næste år skal der være en bedre briefing af tutorerne, og evt. skal der være en 
eller flere medarbejdere fra udlejningsfirmaet til at guide under oprydningen  

- Oprydningen tog ca. 1 time.  
- Der skulle have været flere tutorer til at hjælpe med at rydde op i teltet efterfølgende.  

 
Eventuelt 

- Næste år vil det være en god idé, hvis AKKC ikke er booket lige efter talerne, da 
tidsplanen så har mulighed for at skride lidt.  

 

9. Studiestartsfesten (ODB) [20:45] 
Motivator: Christian Juel Nicolajsen 
 
Motivation: Det er vigtigt at få lavet en evaluering af studiestartsfesten, inden at det forsvinder 
ud i glemslen. Jeg tænker at bestyrelsen også må have gjort sig nogle tanker om hvad der gik 
godt og mindre godt. 
 
Opstilling fra torsdag til fredag: 

- Hvordan reagerede rektoratet på det arbejde, der blev lagt af de studerende? 
o Prorektor var tilfreds med rundvisningen.  
o Det ville fungere bedre, hvis hun til en anden kom omkring kl. 15-16.  

- Der var en container, hvis levering blev forsinket, hvilket resulterede i, at ikke bar 
materiel og alle borde og bænke kunne stilles op med det samme.  

- Der var forholdsvis god stemning mellem de frivillige trods det, at tidsplanen skred lidt.  
- Der var ikke kaldt frivillige ind til bordopstillingen.  
- Der var blev lagt fokus på, at alle frivillige skulle holde pause samtidigt, hvilket måske 

skal tages op til overvejelse.  
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Under festen:  

- Virkede repræsentanter fra rektoratet tilfredse?  
o Mette-Marie og Lisa var meget tilfredse med studiestartsfesten.  

- Madserveringen startede allerede fra det øjeblik, hvor dørene åbnede, og Peter ville 
gerne have sagt noget, inden de nye studerende begyndte at spise.  

- G4S-vagterne have fået forskellige ordrer i forhold til, hvilken slags jakker og hvilken 
slags tasker, som måtte komme ind i den store hal.  

o Desuden var der ikke styr på afspærringen af ansvarlig loungen.  
- Der skal være en bedre afmærkning af, hvilke rum de frivillige skal benytte.  
- Der skal være styr på, hvor mange og hvilke borde fagforeningerne skal benytte ud i 

foyeren.  
o Der bliver bestilt flere borde næste år.  

- Til næste år skal fagforeningerne have deltagerbilletter uden mad, ellers skal det 
nedskrives, at der skal være mad til dem. 

- Det skal være tydeligt aftalt med SSFU, hvor mange billetter der skal gives til 
fagforeningerne.  

 
Garderobe 

- Garderobe afhentning efter SUSPEKT fungerede ikke. Personalet var for 
underbemandede, og bør opskaleres i forhold til antallet af gæster, og vagterne skal 
vide, at de stille og roligt mod festens slut skal bistå garderoben med at sikre, at køen 
ikke rykker ind i selve garderobe lokalet, da dette både var usikkert, og gjorde det mere 
besværligt for personalet og de frivillige, der hjalp dem. 

 
Oprydning efter festen 

- Der var for få frivillige til at hjælpe med at rydde op.  
- Der skal gerne være et nyt hold frivillige og en ny ansvarlig, som møder ind omkring kl. 

3-4 om natten.  
 
Eventuelt 

- Billetsalg - Hvor ligger opgaven?  
- Det giver ikke mening, at denne opgave skal ligge hos bestyrelsen.  
- Det kunne være en god idé, at den ligger hos SSFU, dvs. at der kan flere frivillige 

i dette udvalg, eller et udvalg knyttet dette udvalg. 
- Det er enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen ikke skal stå for billetsalget i 

forbindelse med studiestartsfesten.  
- Bestyrelsens rolle i forbindelse med festen 

- Bestyrelsen skal have ansvarligarmbånd fra starten af festen af.  
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10. Rusoplæg (ODB) [21:30] 
Motivator: Christian Juel Nicolajsen 
 
Motivation: Det er ikke godt at det bliver taget så tæt på deadline, da det stresser os som 
bestyrelse. 
Rusoplæg: 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/104nQAtoVjezn8GIDctRF7GkucVWRdQe9UYB4Py
dfCtA/edit?usp=drive_web&ouid=118351938320089505529  
 
De sidste rusoplæg skal fordeles 
 
 

11. Til næste gang (O) [22:00]  
Bestyrelsens rolle under studiestartsfesten skal tages op på næste bestyrelsesmøde den 19. 
september  
Folk skal svare på mails - se ovenstående  
Næste gang skal der fordeles folk på SUND-messen og DSE-messen  
 
 

Eventuelt 
Resterende ølbilletter uddeles til udvalg og grupper internt i Studentersamfundet  
 

Mødeevaluering  
 

Godkendelse af referatet  
- Det er godkendt  
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