
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 03-03-2022, kl 16:30-19:30, Barbaren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand x
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson x
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører x
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer x
Gustav Osnes Gottlieb, Menig x (online)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig x
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig x
Philip Stegenborg, Menig x
Omar Leon Zecic, Menig x (online)

Gæst: Revisor Michael Vilsen

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]

2. Godkendelse af årsregnskabet 2021 (ODB) [16:35]

3. Nyt fra (O) [17:35]

4. Mail håndtering (ODB) [17:50]

5. Puljeansøgninger (ODB) [18:15]

6. Muligt optag af KrimRaadet (ODB) [18:15]

7. Udvalg for årets frivillige og Hall of Fame (ODB) [18:25]

8. Fastlægning af strategi ift. medier (ODB) [18:35]

9. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [19:05]

10. Lukket Punkt  [19.20]

Eventuelt [19:50]

Til næste gang (O)

Mødeevaluering



Godkendelse af referatet

Dagsorden
Signaturforklaring: O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning

1. Formelt (B) [16:30]
● Valg af ordstyrer og referent

○ Ordstyrer: Christoffer
○ Referent: Philip

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Godkendelse af årsregnskabet 2021 (ODB) [16:35]

Motivator: Christoffer

Baggrund: De sidste tre møder har vi gennemgået regnskabet for 2021 og budgettet for 2022.
Det nu nu på tide at få årsregnskabet for 2021 godkendes.

Motivation: Revisoren kommer forbi og snakker med os om årsregnskabet 2021. Såfremt dette
godkendes endeligt, skal det underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Forberedelse: Læs årsregnskabet for 2021
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L_a_JLLN94qTdaJXuKApGECE6AdtbF6l

- Godkendt

3. Nyt fra (O) [17:35]

Christoffer Holgaard
- Møde med DSF

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L_a_JLLN94qTdaJXuKApGECE6AdtbF6l


- Deltagelse og hjælp ved Barbaren og Aalbar
- Deltagelse i fællesmøde for demonstration

Signe Hammershøj Poulsen
- Med forretningsudvalget i København på besøg hos Danske Studerendes

Fællesråd
- Kommunikationsudvalgsmøde
- Red Bull Paper Wings møde
- Arbejdsdag
- Fastelavnsfredagsbar i Aalbar
- Fotodag i Forsvars- og Garnisionsmuseet Aalborg med barerne

Sebastian Hoff
- Studiemiljø på AAU (demonstration)
- Alkoholpolitik på AAU
- Regionaliseringsreform
- Borgerforslag
- Møde m. DSF
- Planlægning af IDA Stem Students møde
- Arbejds- og visionspapir

Mark Buje Hein Sørensen
- Budget
- FU-møde med DSF

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Red Bull Paperwings
- Barbaren fest
- Fastelavn i Aalbar
- Tuborg Fondet

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Arbejds og visionspapir

Nicoline Vinding Munk
- Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, udkast til kontrakt kommer snart,

datoerne bliver d.11. Og 12. Maj 2022. Vi skal se Thomas Warberg og Nicolaj
Stockholm.

- Kontakte Venture cup afholdt 2 møder og er i gang med at kigge på et event
d. 28. April 2022. Skal omhandle iværksætteri og opstart samt sikkerhed
herved.

- Evaluering på event med DMMA.
Philip Stegenborg

- Reception ved SRKU
- Arbejde om demo
- Forberedelse til kommende DSF bestyrelsesmøde og DSF Uddannelsespolitisk



Udvalg (UPU)
- Arbejde med Arbejds- og visionspapir

Omar Leon Zecic
- Sat Red Bull Paper Wings plakater over ved vognen
- Kommunikationsudvalgsmøde

4. Mail håndtering (ODB) [17:50]

Mail: Fwd: Adgang til lokale 407

Vi har modtaget en mail, hvor der spørges ind til den 407 ansvarlige. Derudover er der
nogen fra mentorordningen under Fællesrådet for Psykologi, som ønsker adgang til lokale
407. Er dette noget vi ønsker at tildele folk fra denne gruppe?

Indstilling: Dem fra mentorordningen får adgang til 407.
- Godkendt. Christoffer svarer.

Mail: Til- og aftrædelsesreception for Polyteknisk Forenings Bestyrelse

Der er gået endnu et år i Polyteknisk Forening, og det er derfor tid til, at PF Bestyrelsen
2021 giver ansvaret videre til PF Bestyrelsen 2022. I denne forbindelse er vi inviteret til
reception fredag d. 4. marts kl. 15:00, som vil finde sted i Læsesalen i S-Huset på Lyngby
Campus, Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs Lyngby.
Er der nogen som har mulighed for at deltage?

- Philip, Sebastian, Mark deltager

Mail: Invitation til reception i Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vi er inviteret til en til- og aftrædelsesrecetion hos Studenterrådet ved Roskilde Universitet
torsdag d. 17. marts 2022 kl. 16.00-19.00 i Gul Stue, 1. sal i bygning 13 på Roskilde
Universitet. Adressen er Universitetsvej 1, 4000 Roskilde. Her bydes vi på drikke og lidt let
at spise. Der er mulighed for uforpligtende hygge efter receptionen. OBS. receptionen vil
foregå på engelsk.
Er der nogen som har mulighed for at deltage?

- Philip deltager



Mail: Invitation til Bootcamp

Der holdes igen bootcamp for de nye barbestyrelser, lørdag d. 19/3, og vi er inviteret til
festen om aftenen, som starter kl 19. Der er, traditionen tro, kostumer til festen, hvor hver
bar klæder sig ud efter et selvvalgt tema, så vi bør også finde en på noget her.
OBS.Ved deltagelse skal man huske at tilmelde sig.

Ifm. arrangementet er der også brug for hjælp til nogle oplæg, og de ville høre om nogen af
os vil holde disse? Det vil omhandle:
En kort introduktion til de nye om hvem Studentersamfundet er og hvad vi laver. Derudover
ønskes et generelt oplæg om økonomien i en bar, og senere uddybende samtale med
kassererne.
I denne forbindelse er man inviteret til hele dagen fra kl 14, inkl. aftensmad

- Sebastian og Gustav laver oplæg

Mail: Invitation for reception of the old management of CBS Students

Vi er også blevet inviteret til en til- og aftrædelsesrecetion hos CBS Students onsdag d. 9
marts kl 15.30 - 16.30 i Galleriet på Porcelænshaven (addresse: Porcelænshaven 24A, 2000
Frederiksberg). Er der nogen som har mulighed for at deltage?
OBS. Denne er opdateret ift. adresse.

- Philip tager afsted

Mail: Invitation til dialogmøde for unge - Et mere trygt natteliv.

I forbindelse med at to unge mennesker for nyligt mistede livet i forbindelse med Aalborgs
natteliv, har debatten været fyldt med forslag om, hvordan nattelivet kan gøres tryggere for
unge. Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi vil nu direkte i dialog med de unge selv.
Derfor afholdes et særligt ide-møde i Studenterhuset, Gammeltorv onsdag d. 9. marts kl.
19.00-21.00.
Er der nogen som kan og vil deltage i dette arrangement?

-Christoffer deltager. Signe og Omar deltager måske.



Mail: Vedr. møde med studie-og trivsel vedr. tutorseminar mm.

Vi er blevet bedt om at finde dem fra S-et, der skal med på første med møde d. 16/3  om
formiddagen vedr. fælles tutorseminardag med Studie- og Trivsel. Der er ikke fundet nogen
studiestartsansvarlig endnu, men vi kan ikke vente til efter GF med at sende nogen med til
mødet. Er der nogen som vil være ansvarlig for at deltage i mødet?

-Signe tager til mødet d. 16/3 og Philip er med på arbejdsområdet derfra.
-Philip svarer på Lenas mail.

5. Puljeansøgninger (ODB) [18:15]

Ingen ansøgninger

6. Muligt optag af KrimRaadet (ODB) [18:15]
Motivator: Christoffer

Motivation: Studenterforeningen Krimraadet ønsker at blive en del af Studentersamfundet, og
har indsendt deres vedtægter til godkendelse af os i bestyrelsen.
Vedtægterne kan læses her:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L_a_JLLN94qTdaJXuKApGECE6AdtbF6l

Indstilling: Godkendes at KrimRaadet optages som del af Studentersamfundet, med det krav at
de tilføjer posten “kasserer” til deres vedtægter på deres næste Generalforsamling og at de på
denne Generalforsamling vælger en kasserer.

- Godkendt

7. Udvalg for årets frivillige og Hall of Fame (ODB) [18:25]
Motivator:Christoffer

Baggrund: Bestyrelsen skal have udvalgt årets frivillig og Hall of Fame inden ordinær

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L_a_JLLN94qTdaJXuKApGECE6AdtbF6l


Generalforsamling. På mødet d. 3 februar blev det belsuttet at vi d. 17/2 ville finde en tovholder
og planlægges at der skal udsendes en mail til alle grupper og foreninger vedr Hall of Fame
samt en mail til alle studerende i forhold til årets frivillig.

Motivation:Da jeg desværre glemte dette punkt d. 17/2 bør få igangsat denne process hurtigst
muligt, således folk har god tid til at nominere deres kandidater til årets frivillig og Hall of Fame.

Indstilling: Der dannes et udvalg for årets frivillige og Hall of Fame bestående af Signe og
Jakob.

- Godkendt

8. Fastlægning af strategi ift. medier (ODB) [18:35]
Motivator: Christoffer Holgaard

Baggrund: Vi har været til møde med DSF, og har gennemgået nye redskaber ift. Kontakt med
medier. Disse vil vi gerne dele med jer og træffe en bestlungt ift. Hvordan vi håndterer medier i
fremtiden.

Motivation: FU gennemgår hvad vi har fået at vide ifm. Mødet med DSF, og det diskuteres
herefter, hvordan vi ønsker at håndtere medier fremadrettet.

Indstilling: Bestyrelsen ønsker at starte en mere proaktiv mediestrategi generelt og at man
laver et medieudvalg.

- Godkendt

OBS: Husk artikel til Uniavisen omkring trivsel-demo

9. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [19:05]

Motivator: Christoffer

Baggrund: Der har været et ønske fra bestyrelsens side om at gennemgå situationen ift.
COVID-19 midler til hvert møde, således bestyrelsen er klar over, hvad der rør sig, hvad angår
de mange midler.

Motivation: Der laves en gennemgang af status for COVID-19 midler



10. Lukket Punkt  [19.20] (Punktet udgår)

Eventuelt [19:50]
- Christoffer: Husk at CC bestyrelse OG sekretariatet ifm. Godkendelse eller afvisning

af puljeansøgninger
- Signe: At invitere andre relevante parter til bestyrelsesmøder (fx caféernes formand)

- Jakob tilføjer formænd/kvinder/personer til mail-listen: dagsordenen
- Christoffer: Reminder om tilmelding til Årsfesten på AAU. Det er sidste chance for

sikker billet
- Christoffer: Billetter til årsfesten for servicegrupper?
- Gustav: Valg af datoer til forskellige frivillig arrangementer

- sommerfest: 19/8
- Studiestartsfest: 2/9
- Rusfest: 15/10
- Julefrokost: 19/11 (Sebastian vender tilbage med endelig dato ift. PK)

- Gustav: Comedy på fib 15 - en fredag aften (Gustav laver opslag i Teams)
- Gustav: Reception og overlevering: Sebastian og Philip står for

overleveringsweekend og reception
- Hoff: Dak ønsker vi bruger udlægssedler bedre: Først skriv pris på ovre ved Dak,

IKKE inden + HUSK dato.
- Hoff: Deltagelse ved årsfesten

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Signe Hammershøj Poulsen
- Hall of Fame og Årets Frivillig udvalgsarbejde
- Kommunikationsudvalgsmøde
- Red Bull Paper Wings d. 11. Marts
- Postbeskrivelser
- Hjemmeside renovering



- Overgang til Teams
Sebastian Hoff

- Studiemiljø på AAU (demonstration)
- Alkoholpolitik på AAU
- Regionaliseringsreform
- Medieudvalg
- Paper Wings

Mark Buje Hein Sørensen
- Undersøger: deadline for GF-mappen
- Møde med Sandersen og Lena

Gustav Osnes Gottlieb
- Paperwings
- Covid-19 isolation
- Bevco
- SSFU

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Hall of Fame og Årets Frivillig udvalgsarbejde

Nicoline Vinding Munk
- Covid19-midler / Comedy aften i AKKC, udkast til kontrakt kommer snart,

datoerne bliver d.11. Og 12. Maj 2022. Vi skal se Thomas Warberg og Nicolaj
Stockholm.

- Kontakte Venture cup afholdt og kigge på event d. 28. April 2022. Skal
omhandle iværksætteri og opstart samt sikkerhed herved.

- Opstart af næste event med DMMA
Philip Stegenborg

- Reception for den gamle og nye bestyrelse ved PF 04/03
- IDA stormøde 04/03 - 05/03
- Møde i Uddannelsespolitisk Udvalg i DSF 05/03
- Møde i Bestyrelsen i DSF 06/03
- Reception for den gamle og nye bestyrelse ved CBS-Students 09/03
- Reception for den gamle og nye bestyrelse ved SR-RUC 17/03

Omar Leon Zecic
- Kommunikationsudvalgsmøde

Mødeevaluering
-Nogen synes at mødet var langt
-Sørg for at maden ikke er så tung



Godkendelse af referatet
- Godkendt


