
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 09. juni, 2020 klokken -16.45-, Online møde, vha. Zoom - grundet lockdown 

(COVID-19). 

 
Ordinære medlemmer: 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand **  

Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører (X) 

Christian Juel, Kasserer  (X) 

Lene Werner, Organisatorisk Næstformand (X)  

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig 

Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger (X) 

Line Thybo, Eventansvarlig 

Deltagere markeret med (X) 

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra (O) [16.35] 

3. Mail håndtering (ODB) [16:45] 

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55] 

Eventuelt 

Til næste gang (O) 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 

   



 

Dagsorden 
 

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

○ Ordstyrer: Christian Juel 
○ Referent: Lene Werner 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

 

2. Nyt fra (O) [16.35]  
Jacob 

- Møde omkring planlægning af efterårssemesteret 
- Arrangeret studenterforum med gæsteoplæg 
- Møde med Studerende-forældre 

Alberte 
- Intet nyt. 

Christian  
- Møder med Lena omkring COVID-19 og økonomi 
- Møde i studiemiljørådet 

Lene  
- Aftalt møde med Magistrene 

3. Mail håndtering (ODB) [16:45] 
- Best practices online community building for students 

- Christian og Jacob svarer tilbage omkring online fællesskaber. 
- Digitalt materiale til internationale studerende  

- Jacob og Christian kigger på det. 

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55] 
-  

5. Periode opfølgning – 1. kvartal (OD) [17:05] 
Motivator: Christian Juel Nicolajsen 

Motivation: 



 
Kasseren har afholdt møde med de kritiske revisorer, og gennemgår nu budgettet og 

regnskabet for 1. kvartal. Der videregives de kritiske revisorers besyv på 1. kvartal og 

fremtidsudsigterne ud fra den situation vi er i. 

Der vil blive udleveret materiale og eventuelt PowerPoint 

 

Indstilling, 

Bestyrelsen drøfter gennemgangen, kasseren og bestyrelsen tager drøftelsen til efterretning 
 

Eventuelt  
Intet 

Til næste gang (O) 
Lene  

- Møde med Magistrene 
Christian 

- Møde med IDA  
- Stillingsopslag til valget  
- Møde med Lena og revisor 

 

Mødeevaluering 
Godt møde.  
 

Godkendelse af referatet 
Godkendt 
 
 
 
 


