
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 3. December, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand ** 

Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører 

Christian Juel, Kasserer  

Lene Werner, Organisatorisk Næstformand 

Danny Kristensen, Studiestatsansvarlig 

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig 

Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger 

Line Thybo, Eventansvarling 

 

 

Observatører: 
 

1. Formelt (B) [16.30] 
2. Nyt fra (O) [16:40] 
3. Evaluering af valg (D) [17.00] 
4. Mail håndtering (ODB) [17:20] 
5. Puljeansøgninger (ODB) [18:00] 

Mad ~ 18:10 
Eventuelt 
Til næste gang (O) 
Mødeevaluering 
Godkendelse af referatet 

   



 

Dagsorden 
 

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

○ Ordstyrer: Lene  
○ Referent: Jacob 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 
 

2. Nyt fra (O) [16:40]  
 

Christian Juel Nicolajsen: 
- Budget udkast 
- Budget Forhandlinger 
- Politik konference (PK) 
- Valg 
- Valgfest opsætning + deltagelse 
- Møde med Psykologi Revy 
- Møde med LGBT+ AAU 

Lene Werner: 
- Valg, planlægning, valgbod, valgfest 
- PK 

Danny Kristensen: 
- Valg 
- PK 
- Godkendt budgetter 2020 for Bajers Bar og Festudvalget 

Alberte Brix Lyng 
- Har været til møde med Psykologi Revyen 
- Har været til møde med AAU LGBT 
- Var ude til IGLO generalforsamling og overleveringsmøde 
- Hjulpet med valg morgenfester 
- Har været til dialogmøde med foreninger og rektoratet 
- Ledt efter 407 lager nøgle 

Gustav Osnes Gottlieb 
- Møde med en måske kommende samarbejdspartner 
- Møde med en anden måske kommende samarbejdspartner 



 
- MigOgAalborg 
- Opdatering af Fri fad aftale 
- Godkendt budget for Festudvalget 
- Valgfest opsætning + deltagelse 

Jacob  
- Mediekontakt 

- Demo ift. lukning af udd. 
- Finanslov 

- Kontakt med studerende ved lukning af udd. 
- PK  
- Overlevering ved Emil Njor 
- Studenterforum forberedelse 
- Dialogmøde med rektorat og foreninger 
- Første rektoratmøde 
- Hum. Dekan møde ift. lukning af udd. 
- Div. valg aktiviteter  

 
 

3. Evaluering af valg (D) [17.00] 
Før afholdelse 

- Danny: Opstilling af kandidater var sen, men lykkes. Næste år tidligere   
 
Under valget 
 
Efter valget 

- Generelt: Christian: Kommunikation kan forbedres og ting var gået for sent i gang, men 
dette skyldes alt muligt 

- Punkt udskydes til valgudvalget har evalueret. 

4. Mail håndtering (ODB) [17:20] 
- Aliena Mutter -  Lene sender tilbage til AAU med forslag til andre stud. foreninger 
- Kim Mikkelsen (daarbak - samarbejde) - Sendes til s-et sek. da de har ekspertisen til 

bedre at vurdere  
- Aairport Festival - Gustav undersøger mulighed for samarbejde  
- Psykologisk minikonference - Christian sørger for vand med logo til dem og henviser 

til fællesråd for psyk. 
- Thomas Lund (gallafest CPH) - Danny skriver at ønskes ikke.  
- Rabatter i Friis - Christan henviser reklamer til Erhvervsgruppen  



 
- Sædbanken - Christian henviser dem til Erhvervsgruppen  
- CBS bog - Danny undersøger konceptet  

 

5. Puljeansøgninger (ODB) [18:00] 
- Lyd og lys  

- Instilling: 15.000 kr.  
- Godkendt  

- Resten henvises til egne midler ved Christan  
 

Mad ~ 18:10 
 

Eventuelt  
- Medlemsmøde, hvem gør hvad? 

- dirigent: Danny 
- Referent: Lene  
- Snacks: Alberte  

- MigogAalborg-aftale 
- Fri fad på fredag 

Til næste gang (O) 
Christian Juel Nicolajsen: 

- Fortsat budgetforhandlinger 
- Universitets bestyrelsesmøde  
- Ferie og eksamenslæsning 

Alberte Brix Lyng 
- Få styr på 407 situationen 
- Kigge på retningslinjer for grupper 
- Tage til Connect generalforsamling 

Danny Kristensen: 
- Møde med Christian og Gustav om Tommy Telt 
- Overdrage Café Campus aftale til Gustav. 
- Forsøge at læse til eksamen 

Jacob Blasius Thomsen  
- Lukning af sag om lukning af udd.  
- Afholdes af studenterforum d. 9/12 



 
Gustav Osnes Gottlieb 

- Lukke aftaler med samarbejdspartnere 
Lene Werner 

- Afslutte PK 
- Afslutte valget  
- Stedfortrædende formand 

Mødeevaluering 
- Godt kort møde 
- Forbedring: ønsker motivationer.  

Godkendelse af referatet  
- Godkendt  


