
 

 

Referat af møde i Studentersamfundets 

Bestyrelse 
Den 31. Oktober, 2018 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Peter Fisker, Formand  

Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer 

Michael Vedel, Organisatorisk næstformand** 

Michael Juul, Studiestartsansvarlig  

Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig 

Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig 

Andreas Møberg, IT-ansvarlig 

Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder  

Kenneth Djørup Frosig, International ansvarlig 

Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig 

 

Observatører: 

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra og hej (O) [16.45] 

3. Præcedens for julefrokost ansøgninger (ODB) [17.15] 

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.30] 

5. Mail håndtering (ODB) [17.45] 

6. Evaluering af medlemsmødet (ODB) [18.00] 

7. Budgetforhandling (ODB) [18.45] 

8. Spisepausen [Afslutningsvis] 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 
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Dagsorden 
1. Formelt (B) [16.30] 

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

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt  

 

2. Nyt fra og hej (O) [16.45] 
- Michael Vedel  

- Tilbud til julefrokosten den 17. november 
- Medlemsmøde  
- Merchandise fra AAU  

- Michael Nielsen  
- Evaluering af studiestart med ruskoordinatorerne  

- Johan  
- Rekom: Julefrokost event og klistermærkeordning  
- Ny samarbejdsaftale med Skråen  

- Emil 
- ISICS studiekortsordning 
- Udtalelse om frafaldet fra universiteterne  
- Uddannelseskonference om digitalisering  

- Peter  
- Generalforsamlinger hos de studenterforeninger, som ikke er en del af 

Studentersamfundet (SOFIA og FEJ)  
- Møde med kantinechefen: Bud på arrangementer der afholdes i kantinen, 

kantineudvalg og mulig særaftale med studenterforeningerne på AAU  
- Samtaler ang. ansættelse af ny chefredaktør i Agenda  

- Marlène 
- Evaluering af studiestart med ruskoordinatorerne 
- Foreningsmøde  

- Christian 
- Foreningsmøde: Muligt foreningsudvalg  
- Universitetsbestyrelsens spidskandidat og budgetforhandlinger, ergo travlt 

- Andreas 
- GDPR  
- Nyt Google-drev 
- Problemer med mailadresser  

- Rune  
- Valgmerchandise  
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- Video til IDA kulturaften  

3. Præcedens for julefrokost ansøgninger (ODB) [17.15] 
Det er vedtaget, at Studentersamfundet gerne vil støtte til mad og rengøring, hvis det er et krav.  
Det er vedtaget, at Studentersamfundet ikke vil støtte til alkohol.  
Det er vedtaget, at Studentersamfundet gerne vil støtte julefrokoster med op til 40 kr. pr. person.  

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.30] 
- Julefrokost for nogle studier på AAU CPH  

- De får 40 kr. til mad per person. Dvs. det bliver 2800 kr., såfremt der kommer 70 
personer.  

- Det skal skrives i mailen, at de også kan ansøge deres institut og evt. også 
firmaer om penge.  

- Marlène skriver til dem.  
- Flaskefest 

- Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med 900 kr. til rengøringen, og at 
det anbefales, at de gør rent selv  

- Marlène skriver til dem.  
- Julefrokost for 1. semester på matematik  

- Det er vedtaget  
- Marlène skriver til dem.  

5. Mail håndtering (ODB) [17.45] 
Festudvalget medIS/medicin 

- Det ser ud til at være et link fra AAU, så det har ikke noget med Studentersamfundet at 
gøre, hvorfor de skal skrive til AAU i stedet for.  

Bordfodboldbord fra DE-klubben  
- Kontaktpersoner for 407 kontaktes. Hvis de gerne vil have det, skal det derned med det 

samme, hvor det også repareres. Hvis de ikke vil have det, siger Studentersamfundets 
bestyrelse nej tak. Deadline for svar fra 407 den 10. 

6. Evaluering af medlemsmødet (ODB) [18.00] 
Motivator: Michael Vedel 
 
Der blev på medlemsmødet rejst kritik af måden, hvorpå der blev indkaldt til medlemsmødet, 
samt lokationen og tidspunktet på denne. Vi skal derfor have evalueret på, hvordan vi kan gøre 
mere for udbredelsen af kendskabet til medlemsmøderne samt finde en måde, hvorpå vi sikrer, 
at så mange medlemmer som muligt kan deltage uden, at det ramler sammen med andet internt 
eller uni-relateret. 
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Vi skal herudover drøfte, hvordan vi føler, at selve afholdelsen og planlægningen er gået. 
 
Indstilling 1: Der oprettes en mail-liste, hvorpå medlemmer kan kontaktes med relevant 
information (hvis muligt for GDPR). 

- Der eksisterer allerede sådan en liste, som fremover skal bruges. Den fås ved at 
kontakte EDB-drift.  

 
Indstilling 2: Der forsøges at lave en model, der tilgodeser så mange studerende som muligt. 
 
Bilag til dette punkt er mail fra Frederik Kok. 
 
Afholdelsen af medlemsmødet  

- Det blev afholdt kl. 16.30 i midtbyen, så dem, der havde forelæsning på campus ude i 
Øst, havde svært ved at nå derind. Derfor skal medlemsmøder fremover tidligst afholdes 
fra kl. 17.  

- Ugedage er når det passer bestyrelsen 
  

7. Budgetforhandling (ODB) [18.45] 
Motivator: Christian Juel Nicolajsen 
  
Motivation: 
Christian sidder i bestyrelsen i Barbaren, som indkøber og i SSFU, som ekstra kasserer og 
derfor kan nogle mene at Christian ville være inhabil i forbindelse med forhandling af budgettet. 
 
Christian mener ikke dette er et problem, da budgetforhandlingen omhandler at finde et budget 
der giver mening for gruppen og Studentersamfundets virke. Men især fordi der ikke er tale om 
en gruppe, hvor Christian ville kunne udnytte sin position som kasserer, ved at give dem et 
uforholdsvismæssigt stort budget. 
Da det i SSFU og Barbaren, handler det om at finde et budget der giver balance for 
udvalget/baren, i form af indtægter og udgifter. Derfor kan man ikke lave et ”godt” budget for 
dem hvor der gives midler fra Studentersamfundet, da deres budget er baseret på deres 
indtægter og udgifter.  
  
Indstilling: Kasseren kan forhandle budgetter med Barbaren og SSFU. 

- Det er enstemmigt vedtaget  
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8. Spisepausen [Afslutningsvis] 
 

Eventuelt 
- Julefrokost den 17. november  

- Der mangler at blive bestemt udklædning til bestyrelsen  
- Anne Sofie og Michael Vedel kigger på pynt sammen.  
- Vagter på dagen (kommer på Slack i løbet af denne uge)  

- Udskæring af kød  
- Rydning af borde mellem retterne  
- Ædruvagter  
- Andre opgaver  

- Det skal undersøges, hvordan man laver næste års julefrokost mere 
inkluderende for flere frivillige.  

- Evaluering af studiestart med ruskoordinatorerne 
- Der deltog 7 til evalueringen, cirka en fra hvert fakultet.  
- Ruskoordinatorerne ønsker at deltage i planlægning af tutorseminar 
- For mange på dagen til forberedelse af morgenmaden.  
- Måske andet firma til borde og bænke til dagen. 
- Billetbestilling direkte gennem sekretærene i stedet for en rabatkode.  
- Mange begivenheder fra Studentersamfundet.  
- SSF, dårlig garderobe - er der sket handling på. 
- Tutorprisen fra Dansk Magisterforening - idé til nye priser  
- Generelt rimeligt godt tilfredse.  

- Design til ISIC studiekortsordning  
- Der laves en tråd på Slack  
- Der er deadline lørdag kl. 12.  

- Kop konkurrence 
- Der skal sendes en præmie til vinderen i København.  

Mødeevaluering 

- Mere frugt, men godt med dip.  
- Der skal ikke komme eventuel punkter, hvis man allerede ved det den dag, hvor 

dagsordenen skrives.  
- Punktet “Til næste gang” mangler  
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Godkendelse af referatet  
- Godkendt  
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