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Åbning og konstituering
-

Valg af referent og dirigent: Signe Tolstrup Mathiasen og Carina Molsen Nielsen fra Danske
Studerendes Fællesråd
Valg af stemmetællere: Marie og Sofie
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringen, at punkt 4 og 5 gennemføres før
punkt 2 og 3.

Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige på AAU 2019
Prorektor Inger Askehave overrækker Årets Frivillig til Frederik Willer.

Hall of Fame 2019
Hyldest til:
-

Simon Mæng Tjørnehøj
Danny Kristensen
Jakob Sabber
Lukas Bjørn Bysted
Michael Juul Nielsen

Bestyrelsens årsberetning ved Formanden
Cecilie Pallisgaard Jensen præsenterer bestyrelsens årsberetning.

Studenterpolitisk Ordførers årsberetning
Jacob Blasius Thomsen præsenterer studenterpolitisk ordførers årsberetning.

Studentersamfundets regnskab 2019 ved Kasseren
Christian Juel Nicolajsen præsenterer årsregnskabet for 2019.

Studentersamfundets kritiske revisorers beretning 2019
Marcus, Michael og Johannes præsenterer deres kommentarer til regnskabet for 2019.
-

Færre solgte medlemskaber. Studiestarten og univalg er afgørende. Brug de puljer vi har til at
skabe mere aktivitet.
Fremgang i mængden af grupper/studenterforeninger. Fedt at se gruppen være i stand til at
lave aktivitet.
Tilbagegang i størrelsen af tilskud som resultat af valg. Brug puljer ved politiske aktiviteter.
Barernes egenkapitaler. Der kommer for mange penge i deres egenkapital. Som fredagsbar skal
man bruge flere penge på frivillige og eller udvikling.
I næste år bliver det endnu vigtigere at organisationen hjælper til med at sælge kontingenter

Regnskabet 2019 er godkendt.

Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 2020
Cecilie Pallisgaard Jensen præsenterer forslag til arbejdsprogram 2020.

Mere fokus på at få og engagere vores dygtige frivillige
Der skal fokuseres på hvordan Studentersamfundet fastholder, engagerer, udvikler og ikke mindst øger
tilslutningen af frivillige. I det kommende år, skal der fokuseres på hvordan der skabes værdi, således at det
bliver sjovt og fedt at være frivillig. Der bør af den nye bestyrelse udarbejdes en strategi baseret på hvorfor
og hvordan frivilligheden i Studentersamfundet er på nuværende tidspunkt, og derefter bruge denne
strategi til at få flere dygtige frivillige med i vores organisation.

En bæredygtig økonomi
Studentersamfundet har de sidste par år oplevet et generelt fald i sine indtægter, herunder eksempelvis
valg, samarbejdsaftaler, erhvervsgruppen og medlemskontingenter.
Mens udgifter til forskellige gode aktiviteter er stigende. De stigende antal aktiviteter i studieforeninger
m.m. anses som en god ting, da det er med til at fremme organisationens formål og vision. Dog efterlader
faldende indtægter og stigende udgifter at organisationen på sigt ikke sikres overlevelse og dermed gør at
organisationen ikke har mulighed for at opfylde sit formål og vision.
Derfor er det nødvendigt at bestyrelsen og organisationen i den kommende periode forsøger at sikre at der
sker en positiv udvikling på indtægtssiden, for at sikre at man i fremtiden også kan opretholde og udvikle
det aktivitetsniveau man har og ønsker at have.

Mere fokus på arrangementer
Det seneste år, har vi måtte erkende at der ikke har været lagt nok kræfter i at lave
medlemsarrangementer. Det er noget vi synes er enormt ærgerligt, da de fleste arrangementer det seneste
år har været Fri Fadøl, udover selvfølgelig Studiestartsfesten og forårsfesten. Det tror vi er en tendens, der
på længere sigt måske kan gå ud over antallet af medlemmer og frivillige vi har i Studentersamfundet.
Derfor synes vi at den næste bestyrelse, det kommende år, skal arbejde på at lave flere arrangementer for
dets medlemmer. Vi mener at disse arrangementer bør afspejle hvad organisationen står for, og derfor bør
der gøres mere opmærksom på sociale og studenterpolitiske arrangementer.

Kommunikation af organisationen
Herunder er det også vigtigt at der det kommende år, arbejdes med hvordan vores
medlemsarrangementer, og medlemsfordele, bliver kommunikeret ud til alle vores medlemmer. I
strategien der blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2019, står der at organisationen skal blive bedre til at
gøre opmærksom på deres aktiviteter. Vi har det sidste år erfaret på organisationsplan, at ved de få
arrangementer vi har afholdt, der ikke har været fri fadøl, har det været svært at få medlemmer gjort
opmærksom på dem. Dette har resulteret i at det primært har været andre frivillige der har mødt op.

Bedre samarbejde med Studentersamfundets indvalgte
Studentersamfundet har en lang række indvalgte på AAU, som vi efter AAU-valg kun har haft sporadisk
kontakt med. Det skal give bedre mening at være indvalgte på Studentersamfundets liste. Alle vores
indvalgte skal have muligheden for at blive støttet i deres studenterpolitiske arbejde. Det drejer sig bl.a. om
forståelse af AAU som institution, udvikling af tiltag og erfaringsdeling.
Dette skal arbejdes med for at styrke de indvalgte og for at styrke Studentersamfundet som
studenterpolitisk organisation internt og eksternt.

Tilføjelse
Der er indkommet 1 ændringsforslag stillet af Emil, Gustav og Mick, som ønskes tilføjet sidst i
arbejdsprogrammet:
Der skal skabes større gennemsigtighed i Studentersamfundet, således at alle grupper og
udvalg er informerede om, hvad der rører sig i organisationen. Grupper og udvalg skal altså
informeres nedre om, hvilke beslutninger og tiltag der indføres, som påvirker dem. Dette kan
eksempelvis være samarbejdsaftaler – både internt og eksternt. Grupper og udvalg skal også
informeres om, i hvilket omfang deres arbejde påvirker Studentersamfundet – positivt og
negativt. Dette skaber en naturlig dialog mellem Studentersamfundet og ets grupper/udvalg.

Afstemning af ÆF ind i arbejdsprogrammet: vedtaget
Afstemning af arbejdsprogram med ÆF: vedtaget

Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 2020
Christian Juel Nicolajsen fremlægger forslag til årsbudget 2020.
Opsummering af gennemgangen, budgettet er ikke rebudgetteret og afspejler ikke den virkning corona har
haft, dette skyldes at dette vil være ressources tungt at gøre, og kasseren vurdere at det er bedre at
benytte energien på at lave aktivitet fremfor administration. Derudover skal der udarbejdes nyt budget i
november, hvorpå et ville være ekstra krævende at skulle rebudgettere samtidig.
ift. indtægter kan vi ikke regne med at kontingentmængden bliver realiseret, medmindre at hele
organisationen gør en indsats herfor.

Ift. caféerne, corona har og vil påvirke deres indtjening, men det forventes at caféerne viser ansvar overfor
deres egen økonomi og sætter deres udgifter efter deres indtægter, på den måde kan de bedre komme
igennem. Kasseren understreger at han er til rådighed for sparring og der netop er afholdt en workshop
med økonomi som tema. Der understreges også at såfremt nogle caféer ikke vil kunne overleve ved egen
hjælp, så ønsker kasseren naturligvis at indgå dialog om hvordan det kan sikres.
Årsbudget er vedtaget.

Indkomne forslag
Vedtægtsændringer
-

ÆF 1 til vedtægter: ændre valg ansvarlig til indvalgt ansvarlig

Valg ansvarlig er ændret til indvalgt ansvarlig.
-

ÆF 2 til vedtægter: ændre international ansvarlig til socialpolitisk ansvarlig

International ansvarlig er ændret til socialpolitisk ansvarlig.

Det ønskes af generalforsamlingen, at den kommende bestyrelse sikrer en god overlevering til alle nye
poster.

Forslag angående nulstilling af festudvalget egenkapital, samt tilførsel af
5000 kr.
Christian Juel Nicolajsen præsenterer forslaget.

Forslaget er vedtaget.

Debatforslag: kommunikation i Studentersamfundet
Forslag:
I 2020, efter centralorganisationens generalforsamling, indkalder man alle grupper og udvalg til en
kommunikationsworkshop, hvor den nyvalgte bestyrelse i centralorganisationen skal være til stede.

Forslaget er vedtaget.

Valg til Formand for Studentersamfundet
Kandidatur til formandsposten
Navn: Mick Scholtka
Motivation:
Kære medlemmer af Studentersamfundet – Hermed følger min motivation for posten som formand for
Studentersamfundets bestyrelse.
Mit navn er Mick Scholtka, jeg er født for 24 år siden i Cottbus –
Tyskland, og skal til at starte på 3. semester Globale
Forretningssystemer (GBE). I 2018 startede jeg på Nanoteknologi
studiet, hvor jeg også kom ind i vores organisation –
Studentersamfundet. I den første uge af studiet meldte jeg mig ind i
Basisbaren og blev senere hen formand. Her oplevede jeg hvordan
sjove idéer og en festlig bestyrelse skabte et hyggeligt sted at være
for studerende. Sidenhen har jeg siddet i studieforeningen IGLO som
næstformand og derefter formand, hvor jeg primært stod for at
arrangere og gennemføre faglige events i form af messe- og
virksomhedsbesøg, relevante foredrag, men også den daglige drift og
repræsentation af foreningen.
I starten af 2019 blev jeg engageret i Studenterforum og har derefter lavet studenterpolitisk arbejde både
nationalt ved DSF og IDA, og lokalt i bl.a. Akademisk Råd (ENG), hvor vi studerende opnåede en langt større
grad af involvering i beslutningsprocesser, bæredygtighedsinitiativer og fremtidens ingeniørstudie. I min tid
som frivillig har jeg mødt mange af jer, er kommet godt rundt i organisationen, og har derfor opnået et godt
kendskab til Studentersamfundet, men også Aalborg Universitet og nationale forhold. Jeg har fundet stor
glæde ved det organisatoriske arbejde, og jeg ser mange muligheder indenfor området, hvilket også var en
stor faktor for mit studieskifte til et mere organisations- og ledelsestungt studie sidste sommer.
En formand for Studentersamfundet bør have en vision for vores organisation, og have en overvejelse om
hvordan man sammen med sin bestyrelse og de frivillige vil lede organisationen derhen. Jeg ser
Studentersamfundet som en paraply for alt, der definerer et godt studieliv – et sted, der favner alle, uanset
baggrund og interesse. Studentersamfundet skal skabe værdi for alle studerende på Aalborg Universitet
ved at udvikle og fastholde et godt studiemiljø, både i form af fest & farver og igennem studenterpolitisk
arbejde. Derfor har vi brug for en sammenhængende organisation, som både medlemmer og frivillige altid
kan se sig selv i. Vi er ikke helt nået dertil endnu, men det er et ædelt mål, som jeg synes er værd at stræbe
efter.
Jeg har nogle konkrete bud på, hvordan vi når dertil. Først og fremmest skal vi være bevidste om, at vi er
sammen om denne opgave. Alle frivillige, uanset en bestyrelsesplads eller ej, skal føle sig involveret. Vi er et
fællesskab og det er gennem sammenhold, at vi opnår vores formål. Det skal også være klart, hvilket formål
Studentersamfundet har, og hvordan hver eneste frivillig er en værdifuld del af dette formål.
Derefter skal vi blive bedre til at kommunikere med hinanden. Vi er en stor organisation med mange
forskellige kompetencer, derfor er det vigtigt, at vi alle drager nytte af disse i form af kendskab til og
kommunikation med hinanden. Jeg ser Bestyrelsen som knudepunktet for denne kommunikation, og jeg vil
prioritere, at bestyrelsen kan facilitere denne kommunikation og dermed skabe værdi for alle grupper i

Studentersamfundet. Kommunikation gælder også om at kunne lytte. Som bestyrelsesformand handler det
om at kunne favne hele organisationen ved at lytte til de problemer, der ligger organisationen på sinde,
men også handle derpå. Derfor er det vigtigt for mig, at alle frivillige føler sig hørt, og at vi sammen kan løse
de problemer og udfordringer som den enkelte frivillig står over for.
Jeg tror på, at vi gennem denne form for fællesskabsfølelse skaber en sammenhængskraft, som styrker
vores organisation. Jeg anser det for at være essentielt, at vi internt står sammen og dermed udstråler det
til vores medlemmer og vores samarbejdspartnere. Jeg tror oprigtig på, at det er vejen til en god
organisation, som også kan favne de nye kræfter, vi alle efterspørger. Hvis du tror på denne vision, og kan
se dig selv i noget af det, som jeg nævner i dette kandidatur, så håber jeg, at du vil give mig din tillid til at
lede bestyrelsen og dermed organisationen hen imod dette ædle mål.
Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne diskutere nogle af de nævnte punkter, så skal du være
velkommen til at kontakte mig på: mick.scholtka@studentersamfundet.aau.dk, jeg vil hjertens gerne høre
dine værdifulde input.

Mick Scholtka er valgt som formand for Studentersamfundet.

Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet
Navn: Jacob Blasius
Jeg genopstiller til posten som studenterpolitisk ordfører.

Til de af jer der ikke kender mig, hedder jeg Jacob Blasius og
læser til dagligt Language and International studies, English på 5.
semester. Mit første møde med Studentersamfundet var et
Studenterforum, hvor jeg var mødt op af ren nysgerrighed. Siden
blev det til en posten i bestyrelsen som International ansvarlig og
S’ets repræsentant i DSF’s levevilkårspolitiske udvalg.
For mig har det lokale og det nationale altid gået hånd i hånd.
Denne symbiose blev endnu tydeligere, da jeg i november
tiltrådte som studenterpolitisk ordfører og S’ets repræsentant i
DSF’s bestyrelse. Mange dagsordner løftes på de andre universiteter og vi kan lære meget af dem.
Naturligvis handler det ikke kun om at vi skal vokse som studenterpolitisk forening, men også om at vi skal
være med der hvor beslutningerne træffes. At sidde med ved bordet giver mest indflydelse. Det er sandt
både nationalt og lokalt.
I Aalborg har vi et godt forhold til universitets ledelse og det skal vi blive ved med. De tager os seriøst, fordi
vi er velforberedte og evner at sætte ord på de problemstillinger der kræver løsninger for at gøre Aalborg
Universitet til det bedste sted at studerede. Vi skal værdsætte at vi blive hørt, men det må ikke forblænde
os. Vores opgave er at forbedre livet som studerende i Aalborg ved at lytte til de studerende omkring os og
indgå dialog med undervisere, ledere og rektoratet. Når det er nødvendigt, skal vi slå i bordet, men altid på
en måde der understreger vigtigheden af problemstillingen, og aldrig måden der underminere vores
integritet som de studerendes stemme. Kampene skal tages; strategien skal vælges med omhu.

Vi organiserer os fordi vi står stærkere sammen. Internt er det så vores ansvar lytte særligt til dem der ikke
råber højest. Studerende med funktionsnedsættelser oplever udfordringer, hvis konsekvenser ikke er
indlysende for os der ikke selv har levet med det. Det samme gælder studerende der er internationale,
LGBTQ+, eller har børn. Vi kender kun vores egne udfordringer. Derfor er dialogen mellem os studerende
afgørende for at den måde vi udvikler universitetet formes af alle perspektiver.
Vi er mange forskellige studerende med mange forskellige fagligheder og udfordringer, men der er en
problematik der hersker på alle uddannelser – folk tror ting er okay bare fordi de er tålelige. Jeg synes vi
skal have højere ambitioner for en universitetsuddannelse. Den skal være mere end tålelig. Den skal løfte
os som mennesker ved at give os nye indsigter i os selv og den verden vi lever. Vi skal have en mening om
vores uddannelse. Vi skal være kritiske og engagerede. Vi skal turde vide hvordan man ændre på tingene.
Når vi kan forestille os bedre uddannelser, er der ikke langt til den næste problematik studerende overalt
begrænses af – de fleste tror ikke at de kan være med til at forme deres uddannelse. Selv når de ved hvad
der kan gøre uddannelsen bedre står de handlingslammede fordi vi ikke har en kultur for inddragelse af de
studerendes perspektiver. Her undres I måske over at jeg før nævnet vores universitets lyst og interesse i at
høre os. Der er ganske vist bred interesse, men de studerende kommer ikke med deres perspektiv. Mange
af vores medstuderende ved ikke at universitet er en kæmpe maskine vis drift de kan tage del i. Derfor har
de ikke udnyttet muligheden for at løse de udfordringer de ser. Desværre har dette også den effekt at nogle
glemmer at universitetet er en demokratisk institution. Det skal vi gøre noget ved. Os der kender
studenterpolitikkens muligheder skal føre an i at udbrede den viden til alle studerende.
Hvis I genvælger mig som studenterpolitisk ordfører vil jeg blive ved med at arbejde for at de udfordringer
og barriere de studerende møder på universitet bliver løst i et samarbejde mellem de studerende og
ansatte. Jeg vil blive ved med at forene det nationale med det lokale og jeg vil blive med at tale for at
uddannelse skal være mere end godt nok. Når min anden periode som studenterpolitisk ordfører udløber
har jeg en ambition om at Aalborg Universitet er blevet en langt mere demokratisk og inkluderende
institution. Jeg ved vi kan.

Jacob Blasius Thomsen er valgt som studenterpolitik ordfører for Studentersamfundet.

Valg til Kasserer for Studentersamfundet
Studentersamfundets kasserer: Christian Juel Nicolajsen
Forord:
Kære alle medlemmer, grupper og udvalg i Studentersamfundet.
Dette er mit kandidatur til posten som kasserer i
Studentersamfundets bestyrelse i den kommende periode.
Hvem er jeg:
Jeg hedder Christian Juel Nicolajsen, jeg læser økonomistyring på
min kandidat og har en stor interesse indenfor økonomi og
økonomistyring.
Jeg ser mig selv, som et meget socialt menneske, der elsker at
deltage og arrangere arrangementer, hvor mennesker mødes. Jeg
startede som frivillig i Studentersamfundet i sommeren 2016, hvor
jeg var frivillig til studiestartsfesten i Barbaren. Sidenhen havde jeg
barvagter i Barbaren og blev indvalgt som kasserer i Barbarens
bestyrelse i 2017, i 2018 blev jeg valgt som indkøber i Barbaren.
Derudover er jeg meget interesseret i studenterpolitik og deltager aktivt i Studenterforum. Det var også her
motivationen til at stille op til universitetsvalget kom, hvor jeg i 2017 er blevet indvalgt i Institutrådet for
Økonomi og Ledelse og Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ved valget i 2018 blev jeg
genvalgt i Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og valgt til Universitetsbestyrelsen. I
2019 er jeg blevet genvalgt til Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Motivation:
Jeg ønsker at fortsætte som kasserer i den resterende del af denne periode, da jeg kender organisationen
godt, samtidig med at jeg har en række faglige kompetencer, der kan få os sammen igennem denne tid.
Corona har påvirket os som organisation, vi skal nok komme igennem hvis vi har troen og tiltroen til at det
skal lykkes, jeg ser heller ikke at der er ikke andre muligheder, end at det lykkes. Fordi vi politisk, fagligt og
socialt gør en kæmpe forskel for vores medstuderende på Aalborg universitet.
Men jeg har brug for jer, medlemmer, frivillige og bestyrelsesmedlemmer rundt omkring i organisationen,
fordi når problemerne er størst så skal vi som Studentersamfundet stå sammen og løse dem fælles. Jeg som
person kan ikke løfte dem alene. Jeg har behov for jeres opbakning, og at I ikke lader bekymringerne blive i
krogene, men at i istedet opsøger mig med dem, så vi kan tale om problemerne og løse dem i fællesskab –
at vi bliver bedre til at kommunikere er en af nøglerne til at komme godt igennem denne periode. Jeg
oplevede at den netop afholdte økonomi workshop med barerne var starten på den gode samtale om at
løse vores fælles problemer i fællesskab. Jeg håber i vil være med til at løse problemerne sammen og vil
give mig tilliden som kasserer i Studentersamfundets bestyrelse.

Christian Juel Nicolajsen er valgt som kasserer for Studentersamfundet.

Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet
Kandidatur til Organisatorisk næstformand Navn: Linea Winkler

Kære medlemmer af Studentersamfundet, som følger; min motivation for
posten som organisatorisk næstformand for Studentersamfundets
bestyrelse.
Jeg hedder Linea Winkler og påbegynder til september 5. semester på
psykologistudiet. Jeg har siden første semester været en del af
Studentersamfundet, og blev på mit første år valgt ind i studienævnet for
psykologi samt institutrådet for kommunikation og psykologi. Siden da er jeg
blevet indvalgt i akademisk råd HUM og sidder nu også som næstformand for
studienævnet for psykologi. På mit studie er mit primære fokus på
organisations- og ledelsespsykologi, og deri ligger blandt andet grunden for
min opstilling til organisatorisk næstformand. At se hvordan en organisation
kan udvikle sig og hvordan hvert enkelt individ – frivillig som ansat, spiller en
essentiel rolle, synes jeg er virkelig fascinerende og inspirerende.
Mine ambitioner for posten er, som også står beskrevet i vedtægterne, at understøtte formandens virke,
derudover vil jeg gerne være med til at fastholde og motivere vores frivillige, så organisationens vigtigste
ressourcer – de frivillige – føler sig både hørt og imødekommet af Studentersamfundets bestyrelse. Jeg er
glad for de faglige snakke, men ligeså interesseret er jeg i, hvad der driver personer og høre deres historier.
Så jeg håber, at I vil dele jeres ambitioner, historier, bekymringer og glæder med mig, over telefonen, med
en kaffe i hånden, til diverse seminarer eller over en øl?
Studentersamfundet er en vigtig del af mange studerendes studietid, oplevelsen af et samlet universitet
samt en fællesskabsfølelse på tværs af studier og årgange. Studentersamfundet danner grobund for mange
vellykkede, og vigtige, tiltag. Hjælp til tutorer, studiestartsfest, studenterdemokrati, barer, lokale
studieforeninger, studenterforum m.m. Dette er alle ting vi ikke må tage for givet, og det skal fortsat
understøttes. Min overbevisning er, at man som studerende skal føle sig involveret i andet end blot sit
faglige studie, for at trives og få mest muligt ud af sin studietid. Vi er med til at løfte de studerendes trivsel,
og det er et ansvar der er vigtigt vi påtager os – og det vil jeg meget gerne have æren af, at være en del af.

Linea Winkler Ulrich er valgt som organisatorisk næstformand for Studentersamfundet.

Valg af menige medlemmer til Studentersamfundets bestyrelse
Jonas Ingerslev, Alberte Brix Lyng, Gustav Osnes Gottlieb, Signe Hammershøj og Kerstin Zieger er valgt som
menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse.

Valg af tre kritiske revisorer
Marcus Bisgaard Jensen, Johannes Hellmers og Peter Fisker er valgt som kritiske revisorer.

Afrunding af generalforsamling
Mick Scholtka runder generalforsamlingen af.

