
 

 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 8. August, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Michael Falk Vedel, Formand  

Kenneth Djørup Frøsig, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer 

Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig 

 

 

Observatører: 
 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Mail håndtering (ODB) [16.40] 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17.00] 

4. Status på studiestarten (ODB) [17.20] 

5. Nyt fra (O) [17.50] 

6. Økonomisk gennemgang (O) [18.05] 

7. Status på Ekstraordinær generalforsamling (OD) [18.35] 

Eventuelt 

Til næste gang (O) 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 
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Dagsorden 
 

1. Formelt (B) [16.30] 
● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer: Efter motivator  
○ Referent: Michael Vedel 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 
 

2. Mail håndtering (ODB) [16.40] 
- Vi elsker 90’erne 

- Vi ønsker ikke at dele det som medlemstilbudet 
 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17.00] 
- 2073,5 DKK til RUS-koordinatorer for Organisatorisk Læring 

- Skal gå til et sportsarrangement i DGI huset, hvor hallen lejes, der vil ikke være 
alkohol involveret. 

- Ansøgning godkendt 
- Michael Vedel svarer 

- 9820DKK til en fest for alle studerende på SUND fakultetet 
- Ansøgningen er ikke godkendt 
- Danny svarer  

 

4. Status på studiestarten (ODB) [17.20] 
Motivator: Sidste møde 
På sidste møde aftalte vi at gå igennem status på rusoplæg og morgenmadsarrangementet 
Vi kigger derfor på hvilke oplæg der mangler at blive taget og forsøger at fordele disse blandt 
os. Derudover gennemgåes programmet for morgenmadsarrangementet og hvor der er behov 
for bestyrelsesmedlemmer op til / på dagen. 
 
Der mangler idéer til oprydning efter morgenmadsarrangementet, da tutorerne gerne vil hurtigt 
videre til tutorgruppe-dannelser 

- Forsøg med lokale foreninger 
- Overvej om kommunens fejemaskiner kan benyttes 
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- Frivillige fra lokale studieforening 

 
Bestyrelsesarbejdsposter fordeles ved næste møde 
 
Rusoplæg fordeles på Slack, hvis der er behov tages det også på næste møde 
 

5. Nyt fra (O) [17.50]  
Michael Vedel: 

- Medlemsfordel ved Aab 
- Tutorfordele 
- Medlemsarrangement i Fårup 

- Der kommer noget konkret på dette til næste møde, mangler at ligge et budget 
- Ekstraordinær Generalforsamling 
- Layouter jobsamtaler 
- En lille smule ift AAU tutor uddannelsesdag og vores tutorseminar 

 
 
Kenneth Frøsig  

- email håndtering 
-  forberedelse til DSF bestyrelse weekden 
- arbejde på Studenterpolitisk Udvalg 
- udarbejdelse af agenda for studenterforum i september 
- skrevet starten af velkomsttale til de nye studerende. 
- været i kommunikation med en journalist fra danmarks radio 

 
Christian Juel Nicolajsen 

- Den Diskrete forening har fået et budget 
- Sommerlejr 

 
Danny Kristensen 

- Haft adskillige møder med AAU om tutor uddannelsesdagen 
- Fået afsendt bestilling af tutortrøjer samt tutorklistermærker 
- DSF sommerlejr 
- Påbegyndt en dialog med DSF om inklusion af dem i rusoplæg 
- Haft møde med sekretær Tina om tutor uddannelsesdagen 

 

6. Økonomisk gennemgang (O) [18.05] 
Motivator: Christian Juel  
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Christian giver et hurtigt overblik over organisationens økonomiske situation til bestyrelsen 
inden generalforsamlingen. Der tages højde for at kvartalet endnu ikke er helt lukket. 
 

 
 

7. Status på Ekstraordinær generalforsamling (OD) [18.35] 
Motivator: Michael Vedel 
Eftersom deadlinen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er fredag d. 9. August 
går vi lige status på denne over for at se om der skulle være faldet noget igennem. 

- Det der mangler : 
- Intern transport 
- Dirigent og referent - her høres DSF 
- Michael Vedel ordner dette senest fredag d. 9-8 

- Bestyrelsens indstilling til UB opstillingsform: 
- Bestyrelsen indstiller til at der opstilles en spidskandidat 

Eventuelt  
- Såfremt vi skal bruge internt transport, så skal vi være ude i god tid, da de er en person i 

undertal  
- Soundbox ansvarlig 

- Der oprettes et skema for hvornår der er booket inventar 
- Arrangement med danske lejere 

- Sender videre til event-udvalget, bestyrelsen har ikke kræfterne pt. 
- Oprettelsen af en gåklub på AAU 

- Mail videresendes til Danny og Kenneth. som koordinerer videre internt 
- Vi vil gerne have en status på studiestartsfesten næste møde 

- Herunder bestyrelsens arbejdsopgaver omkring 

Til næste gang (O) 
Kenneth Frøsig 

- været til DSF bestyrelse weekend 
- færdiggjort agenda for studenterforum til september 
- mail håndtering 
- arbejde på velkomsttale 
- find og sende emner til en DR journalist 

Christian Juel Nicolajsen 
- Forberedelse til Ekstraordinær GF - økonomisk gennemgang 
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- Festum Ad Mortem færdiggøres forhåbentligt  

Danny Kristensen 
- Møde med AAU om tutoruddannelsesdag igen 
- Afholdelse af tutoruddannelsesdagen 
- Deltagelse i interne tutorseminarer 
- Få arrangeret pakning af tutorposer 
- Få tjekket op på aftalerne ifbm. morgenmadsarrangementet på Honnørkajen 
- Ekstraordinær GF 

Michael Vedel 
- Tutorfordele 
- Taleskrivning 
- Koordinering med Kenneth ift studiestart og medierne 
- Uddannelsesdag 
- Ekstraordinær generalforsamling 

 

Mødeevaluering 
-  

 
 

Godkendelse af referatet  
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