
 

 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 22. August, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Michael Falk Vedel, Formand ** 

Kenneth Djørup Frosig, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer 

Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig 

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig  

 

 

 

Observatører: 
 
Simon Mæng Tjørnehøj (universitets bestyrelsesrepræsentant)  

1. Formelt (B) [16.30] 
2. Mail håndtering (ODB) [16.40] 
3. Puljeansøgninger (ODB) [17.10] 
4. Underretning om fratrædelse (OB) [17.35] 

Mad ~ 1800 
5. Nyt fra (O) [18.45] 
6. Status på studiestarten (ODB) [19.00] 
7. Fordeling af opgaver ifbm Ekstraordinær generalforsamling (OB) [19.25] 
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:Michael Vedel  
○ Referent: Christian Juel Nicolajsen 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

2. Mail håndtering (ODB) [16.40] 
- Ice breaking improv session 

Udskydes til næste møde, når der er afholdt GF, og forhåbenligt flere bestyrelsesmedlemmer 
- Åbent hus for nyt sygehus 

Videresendes til FAKSUND, Danny videresender denne mail.  
- International uni sports competition 

Videresendes til http://www.aasisport.dk/ Dette gøres af Michael Vedel 
- Opfølgning på puljeansøgning fra partylogisk institut 

Der gives lov til at benytte midlerne til andet end lokale, dog ikke alkohol. Michael Vedel svarer. 
- SUBHIVE 

Cecilie træffer en beslutning om deling.  
De fremmødte til bestyrelsesmødet tænker det lyder som en god idé 
 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17.10] 
- Psykologi tutorer 

- Godkendt på slack, godkendt, Danny besvarer  
- Fællesrådet på psykologi 

- Ansøger om DKK 3000 fra udviklingspuljen til opstart af et fælles festudvalg på 
psykologi studiet 
Dette er enstemmigt vedtaget. Michael Vedel besvarer  

 

4. Underretning om fratrædelse (OB) [17.35] 
Motivator: Michael Vedel 
 
Jeg har valgt at træde af som formand for Studentersamfundet på den ekstraordinære 
generalforsamling, da jeg har følt mig stresset og ikke har tid til at passe mit studie ordentligt, 
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som jo er grunden til at vi kan være en del af Studentersamfundet, og derfor må have højeste 
prioritet. 
 
Jeg vil anmode om at lave følgende tre opgaver: 

- Aktivist Lokalet vil jeg stadigvæk gerne være tovholder 
- Udkast til medlemsarrangement, som tages op på bestyrelsesmøde 
- Frivillig rekrutteringsoplæg 

Min anbefaling: At Kenneth afholder talen. Og de forhåbenlige indvalgte i bestyrelsen møder til 
arbejdsdagen søndag.  
 
Simon Mæng, hvis der er behov for hjælp til talen, så vil jeg gerne hjælpe. Ros for at erkende at 
man behøver tid til at passe sit studie.  
 
 
Mad ~ 1800 

5. Nyt fra (O) [18.45]  
Michael Vedel: 

- Tutorfordele 
- Tutorseminar 
- Snak med frivillige om bestyrelsesarbejde 
- Eksamensforberedelse 

 
Christian Juel: 

- Eksamenslæsning 
- Holdt møde med sekretariatet, opsamling på en række ting, Diskrete Forening, Festum 

Ad Mortum m.m. 
 
Kenneth D. Frøsig 

- DSF bestyrelse weeked. 
- velkomsttale til studiestart 
- agenda til septembers studenterforum 
- arbejde på udvidelse af hjemmeside sådan der kommer en specifik studenterpolitiske 

fane 
- udtales til dr nordjylland ang. obama begivenheden der over oppe i medierne fra den 

20-21 auguste. udtalelsen kan findes på dr nordjylland hjemmeside i der eftermiddags 
podcast [16:30] 

 
Danny Kristensen: 

- Tutor uddannelsesdag+fest 
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- Fået sendt den reviderede aftale til Dak 
- Snakket med Nordjyske Medier om morgenmadsarrangementet 
- Møde med Andreas (nye pladsansvarlige) 

 
 

6. Status på studiestarten (ODB) [19.00] 
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 kan under dette punkt også stilles spørgsmål til Studiestartsfesten, disse vil dog først kunne 
besvares efterfølgende. 
 
Spørgsmål til SSFU: 

- Budget, forventer man at kunne følge budgettet? 
- Billetsalg hvordan går det med at finde frivillige til kantinerne, eller hvordan tænker man 

billetsalget skal foregå?  
- Opgaver til bestyrelsen eller er vi blot deltagere ? 
- Danny sender spørgsmål 

 
 

7. Fordeling af opgaver ifbm Ekstraordinær 
generalforsamling (OB) [19.25] 
Motivator: Michael Vedel 
Vi laver lige en opfølgning på hvad der mangler ift vores ekstraordinære gf og fordeler derefter 
iblandt os. 
 
Arbejdsopgaver: 

- Transport af bilkapose med kaffemaskine (Danny) 
- Tjekket taletidskort fungere (Michael Vedel og Danny) 
- Printe plakater om audio optag (Michael Vedel) 
- købe rundstykker og drikkevarer (Michael Vedel) 
- Købe øl til Fjordmarken, kan ske på vejen (Jonas + en) 
- Printet stemmesedler, kandidaturer og evt. GF mapper (Michael Vedel) 
- Lavet powerpoint med dagsorden osv. (Michael Vedel) 
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- Hente øl til sommerfesten (Danny)  

Eventuelt  
- International velkomstmesse, den 30 august, fra kl. 10 til 12, hvem kan hjælpe? (Michael 

Vedel vil gerne hjælpe, Danny kan hjælpe med fragt, Agenda kontaktes angående om 
de kunne have lyst til at hjælpe) 

- Kantinen 
- DSF kurser  
- DSF Flyer 

Til næste gang (O) 
Danny: 

- Tjekke op på aftaler i forbindelse med morgenmads arrangementet  
- Sikkerhedsmøde ift. morgenmads arrangementet  
- Udsende infomail om morgenmads arrangementet  
- Forsøge at holde en fridag. 

 
Michael Vedel 

- GF 
- Besvare mails 

 
 
Kenneth 

- GF 
- Mails 
- Øve velkomsttale  
- Studenterforum 

 
Jonas 

- Arbejde med hjemmesiden 
- Afholde sommerfest  
- Finde folk til at hjælpe med at gøre rent og selv gøre rent dagen efter sommerfesten 

 
Christian Juel  

- GF  
- Mails 
- Festum Ad Mortum, og Diskrete Forening  

Simon: 
- Studiemiljø Rådsmøde samt formøde 
- Holde et enkelt oplæg  
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Mødeevaluering 
Fornuftig tidsramme og fornuftig brug af tidsramme 

Godkendelse af referatet  
Referat godkendt 
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