
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 17. Oktober, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand ** 

Kenneth Djørup Frosig, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer  

Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig 

Laura Skyum, Kommunikationsansvarlig 

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig (x) 

Jacob Blasius, International ansvarlig (Kom til maden) 

Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger 

 

 

Observatører: 
 

1. Formelt (B) [16.30] 
2. Lukket punkt [16:40] 
3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (ODB) [17.00] 
Motivator: FU 
4. Mail håndtering (ODB) [17:20] 
5. Puljeansøgninger (ODB) [17:40] 
6. Nyt fra (O) [18:00] 

Mad ~ 18:20 
7. Anerkendelse af barerne (OD) [19.00] 
8. Lukket punkt [19.30] 
9. Julefrokost (ODB) [19.45] 
Eventuelt 
Til næste gang (O) 
Mødeevaluering 
Godkendelse af referatet 

   



 

Dagsorden 
 

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

○ Ordstyrer: Cecilie  
○ Referent: Laura 

● Godkendelse af dagsorden  
○ Godkendt 

 

2. Lukket punkt [16:40] 
Motivator: Kenneth Frøsig 
 

3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (ODB) 
[17.00] 

Motivator: FU  

Som funktion af det lukkede punkt.  
  
Indstilling: Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med julefrokost d. 2. 
November. 
 
Dette er vedtaget 
 

4. Mail håndtering (ODB) [17:20] 
- Invitation til DE-klubbens jubilæum  

- Hvem skal med? 
- Danny, Alberte, Lene, Christian, Gustav, Cecilie  

- Mail fra Dianna 
 

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:40] 
Aktivitetspuljen er tom. 



 
 
 
 

6. Nyt fra (O) [18:00]  
Cecilie Pallisgaard: 

- Møde med Redbull  
- Møde med Nordjyske  
- Møde med Katharina 
- Lavet lidt PK  
- Valgassistent jobsamtaler  
- Arbejdsdag  

Jonas Christensen 
-  

Danny Kristensen: 
- Planlagt evaluering med tutorer samt universitetet omkring tutor uddannelsesdagen og 

Morgenmadsarrangementet. 
- Deltaget i seminar omkring studiestart v/ DSF i København. 
- Været med til at planlægge Valg og Vafler. 
- Deltaget i arbejdsdag. 
- Modtaget mail fra Tommy Telt omkring samarbejdsaftale til næste års studiestart. 

Kenneth D. Frøsig 
- Mail håndtering 
- Kontakt med P4 
- DSF bestyrelse møde 
- arbejdsdag 

Christian Juel Nicolajsen 
- Forberedelse til UB møde 
- Forberedelse til AR-netværket  
- Arbejdsdag omhandlende valg 
- Arbejde i forbindelse med valg  
- Afholdt jobsamtaler  

Laura Skyum Rasmussen 
- Kigget på muleposer og andet merch til valget 
- Drukket en masse redbull 
- Lavet video med Simon og Obel og redigeret den 
- Lavet skabelon til valgplakater 
- Lavet flyer til valg og vafler 
- Lavet facebook side + coverbillede + profilbillede til SDG-udvalget 



 
- Lavet grafik for IGLO 
- Givet kopper ud 
- Arbejdsdag 
- Facebook krise med Anne 
- Boostet beerpong finale  
- Julefrokost 
- FUNDET BOB! 

 
Gustav Osnes Gottlieb 

- Indledende møde med RedBull omkring fremtidigt samarbejde 
- Afholdt evalueringsmøde med Nordjyske 
- Caféudvalgsmøde 
-  

Alberte 
- Fået stablet foreningsmøde på benene 
- Haft møde med AAU LGBT -de sender vedtægter og kommissorium snarest 

Lene Werner 
- Planlæggelse og afholdelse af “Valg og vafler” 
- Besvarelse af frivillig mails  
- Opstart af valg 
- Arbejdsdag 
- Lidt PK 
- SoFIA’s GF 

Jacob Blasius Thomsen 
- International juleaften planlægningsmøde 
- Internationale taskforce:  

- Planlagt møde med internationalt kontor om forbedret samarbejde.  
- Været i KBH med to internationale studerende til eventet ‘international students 

in danish student politics’  
- Nye frivillige i international taskforce  
- Dialog med DSF Julian om internationale studerende 

- Eventudvalg  
- Event planlægges. Efterår og forår 2020.  
- Møder afholdt  

 
 
Mad ~ 18:20 
 



 

7. Anerkendelse af barerne (OD) [19.00] 
Motivator: Cecilie Pallisgaard 
Jeg har haft et møde med Caféudvalgsformanden omkring samarbejdet mellem bestyrelsen og 
barerne. I forbindelse med at barerne tidligere, i sammenhæng med andre bestyrelser, ikke har 
været så gode venner med bestyrelserne, og at der er sket nogle andre ting sidenhen, føler 
barerne sig ikke særlig anerkendt af os.  
 
 

8. Lukket punkt [19.30] 
Motivator: Cecilie Pallisgaard 
 

9. Julefrokost (ODB) [19.45] 
Motivator: Laura Skyum 
 
 

Eventuelt  
- Aftensmad med DSE og IDA 8/11 

- Cecilie, Laura, Jacob, Gustav, Lene, Alberte, Christian 
- Kom-samf-banko 

- Laura har kontakt 
- Vi bruger 200,- på facebook boost af begivenheden (det gør alle 

studenterforeninger) 
- Vi betaler for Lyd og lys 
- Vi bruger 500,- på elløbehjulet, som er en fælles præmie fra alle 

studenterforeninger.  
- Alberte hjælper som frivillig + vi finder en mere 

- “Svar alle” funktion på mails 
- Kalender på tavlen 
- Køleskabet på kontoret 

- Når man sætter mad derind, så sætter man et stykke malertape på og skriver 
navn og dato på 

- (Jacob) Bedre samarbejde med Studenterhuset  
- Gustav og Jacob snakker med Studenterhuset 

- 1 sem. medlemskab til internationale?  



 
- Skal snakkes med pigerne om 
- Skal op på en generalforsamling  

- Lene laver valgudvalg 
- Næste gang vi holder møde er det fast om tirsdagen  
- Panik dag ift. Valget : Mandag d. 21. 16:30 på kontoret 

 

Til næste gang (O) 
Cecilie Pallisgaard 

- Forhåbentlig resten af planlægningen af PK 
- Møde med barerne 
- Møde med RedBull  

Gustav Osnes Gottlieb 
- Møde med RedBull 
- Snakke med Dansk Magisterforening  
- Møde med Barerne  

Laura Skyum 
- Holde møde med BEST om PR materiale 
- Møde med barerne 

Alberte 
- Afholde foreningsmøde 
- Høre fra AAU LGBT 

Danny Kristensen: 

- Evaluering med tutorerne og AAU. 
- Arbejde med valg 
- Møde med Christian og Gustav omkring Tommy Telt. 

Christian Juel Nicolajsen 

- Påbegynde budgetforhandlinger, der kommer et punkt på næste møde angående 
forventninger ift. Hvor budgettet cirka skal lande i resultat osv. 

- Arbejde med valget 

Lene Werner 

- Frivillig mails 
- Deltage i foreningsmøde 
- VALG 



 

Jacob  

- Fortsætter påbegyndt arbejde (Se NYT FRA) 

Mødeevaluering 
Mødet fungerede fint 
Det gik bedre med overholdelse af taleliste.  

Godkendelse af referatet  
- Godkendt 


