
 
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 11. August, 2020 klokken -15.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand ** (X) 

Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører (X) 

Christian Juel, Kasserer  (X) 

Lene Werner, Organisatorisk Næstformand (X) 

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig (X) 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger  

 

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] 

5. Status på Generalforsamling (OD) [17:05] 

6. Tutorseminar (OD) [17:25] 

7. Status på studiestartsdagen (O) [17:50] 

Eventuelt 

Til næste gang (O) 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 

   



 

Dagsorden 
 

1. Formelt (B) [15.30] 
● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer: Cecilie Pallisgaard 
○ Referent: Lene Werner 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

 

 

2. Nyt fra (O) [15.35]  
- Cecilie Pallisgaard  

- Planlagt studiestart 
- Været til møder omkring tutorseminar o. Lign.  
- Modtaget og pakket tutortrøjer 
- Planlagt handel til bannere og snacks til tutorer  
- Lavet plan for resten af ugen for Lene og jeg 
- Haft møde DM/MA 

 
- Christian Juel Nicolajsen 

- DSF sommerseminar 
- Forberedelse af økonomi workshop 
- GF planlægning 
- Arbejde med planlægning af studenterpolitisk udvalg 

 
- Jonas Christensen 

- Sendt samarbejdsaftale til Teater Nordkraft 
- Undersøgt Erhvervsgruppens hjemmeside 
- Aftalt mad med Café Campus 

 
- Lene Werner 

- Planlagt studiestart 
- Været til møder omkring tutorseminar o. Lign.  
- Modtaget og pakket tutortrøjer 
- Planlagt handel til bannere og snacks til tutorer  
- Lavet plan for resten af ugen for Cecilie og jeg 



 
- Jacob Blasius  

- Arbejde med ny undersøgelse af de studerendes oplevelse af nedlukningen. 
- DSF sommerseminar  
- Pressekontakt  
- Kontakt med indvalgte om rammer for studiestart og uddannelse i efteråret 2020 
- Arbejde med rammer for studenterpolitisk udvalg.  

 

3. Mail håndtering (ODB) [15: 45] 
- Christen fra studenterpræsterne  

- Laves inden den 28. august, kommunikation kontaktes omkring video.  
- Sponsor til Aalborg Universitets Cykelklub 

- Der opfordres til at de bliver en del af Studentersamfundet som en gruppe. 
Cecilie svarer ham.  

 

4. Puljeansøgninger (ODB) [15:55] 
- Partylogisk institut 

- Jonas svarer, at der gives 40 kr. pr. Mand (150*40 kr= 6000 kr). 

- Mentorordningen 

- Ansøgningen er godkendt, og Jonas svarer.  

5. Status på Generalforsamling (OD) [16:05] 
- At lave en indkaldelse, der skal sendes til alle medlemmer, senest 4 uger i forvejen (tjek 

gerne lige vedtægterne for at dobbelttjekke om jeg har ret) Denne skal sendes til 
EDB-drift, så sender de den ud (Tjek) 

- At sende alt materialet ud, dette skal gøres senest 2 uger i forvejen (tjek gerne 
vedtægter) (Tjek) 

- Lave en tilmelding, eksempelvis google forms (skal indeholde det sædvanlige, og et 
punkt med hvad for noget mad de vil have fra Bella Italia(udvælg gerne noget de kan 
vælge imellem for at gøre livet nemmere for dig selv)) (Tjek) 

- Indkøb af snacks og lignende til dagen (sørg for at det bliver enkelt serveringer, så 
små poser chips og halvliters eller halvanden liters sodavand) (Cecilie står for 
indkøb af snacks) 

- Klargøring af auditoriet på dagen, inkl. alt print og lignende. 
- Lyd og Lys (Tjek) 



 
- Valgproces som kan foregå digitalt, der indsættes QR-kode og link i 

præsentationen til en google-form for hvert valg. Jonas er ansvarlig for at lave 
google-forms.  

- Opslag omkring tilmelding til GF (tilmelding er nødvendig!!!) på hovedsiden, i 
frivilliggruppen og på begivenheden. Jacob sørger for at lave opslag.  

- Husk den hemmelige telefon til anonyme sms’er 
 
 
Bestyrelsesmøder:  
Mandag kl. 17: Årets frivillig, på kontoret. 
Torsdag kl. 9.30: Hall of Fame, brunch på Spiret  

6. Tutorseminar (OD) [16:25] 
Motivator: Cecilie  
 
Motivation: Der er tutorseminar på lørdag, så jeg tænker vi lige tager en snak om indholdet.  
 
Input:  

- Der er mulighed for at have indflydelse på dit studie! 
- Skab en positiv stemning omkring hele situationen.  

7. Status på studiestartsdagen (O) [16:50] 
Motivator: Cecilie og Lene 
 
Motivation: Vi vil gerne fortælle jer om status på vores arbejde med studiestartsdagen. 
 
Vi mangler stadig frivillige, som kan hjælpe med at holde styr på pakning af madposerne ude i 
kantinerne, så hvis man kender nogen, så prik endelig til dem.  

Eventuelt  
- Nogen har opdateret Studentersamfundets wikipedia  
- Promovering igennem Faktum books 

- Christian tager kontakt til Faktum books og hører nærmere.  
 

Til næste gang (O) 
- Christian Juel Nicolajsen 

- GF 



 
- Afholde økonomiworkshop 
- Arbejde med studenterpolitisk gruppe  

 
- Jacob Blasius  

- Forsætte arbejde med ny undersøgelse af de studerendes oplevelse af 
nedlukningen. 

- Pressekontakt: interview i Aalborg Nu om hvad s’et gør for at lave den bedste 
studiestart og uddannelse.  

- GF  
 

- Jonas Christensen 
- Få færdiggjort kontrakt med Teater Nordkraft 
- GF 
- Mails 

- Cecilie Pallisgaard Jensen  
- Pakke diverse ting til tutorerne  
- Forberede og afholde tutorseminar 
- GF  

 
- Lene Werner 

- Pakke diverse ting til tutorerne  
- Forberede og afholde tutorseminar 
- GF  

Mødeevaluering 
Rart med god tid og god dialog.  

Godkendelse af referatet 
Referatet er godkendt.  
 
 
 
 
 
 


