
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 31-03-2022, kl 16:30-19:05, Bestyrelseskontoret (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
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (X) Gik ved punkt 8
Philip Stegenborg, Menig (X)
Omar Leon Zecic, Menig (X)

Observatør: Søren Bonnerup

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]

2. Nyt fra (O) [16.35]

3. Wings For Life World run (O/D/B)  [16.55]

4. Mail håndtering (ODB) [17:25]

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:45]

6. Gennemgang af Generalforsamling (OD) [18:10]

7. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [18:20]

8. Lukket punkt [18.35]

9. Lukket punkt [19.05]

Eventuelt [18:00]

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: Jakob

● Godkendelse af dagsorden
○ Dagsordenen er godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]

Christoffer Holgaard
- Arbejde med tale til årsfesten
- Deltagelse i fællesmøde om alkoholpolitik på AAU
- Møde med fagforening
- Debatevent med STM
- Møde med Ny erhvervschef

Signe Hammershøj Poulsen
- Sygdom
- Møde med Anne: Ny Teams-mail til alle + køb af Wix hjemmeside

- Nogle spørgsmål til Teams?
- Møde med Gustav og Lena ang. Studiestartsfesten 2022
- Planlægningsmøde ift. Tutorkoordinatoruddannelse
- Overlevering med Omar
- Møde med potentiel ny studiestartsansvarlig
- Planlægning af Generalforsamlingen: Morgenmad?

Sebastian Hoff
- Alkoholpolitik
- DSF politikkonference
- Regionaliseringsreform
- AAU valg



- Møde Med Bo Jeppesen (ift alkoholpolitik)
Mark Buje Hein Sørensen

-
Gustav Osnes Gottlieb

- Deltagelse i fællesmøde om alkoholpolitik på AAU
- Møde med fagforening
- Debatevent med STM
- Bevco
- Carlsberg
- Caféudvalgsmøde
- SSF

Niklas Fyrstenberg Antonisen
- Studiemiljødagen
- Politikkonference
- Uddannelsesrådsmøde
- Debat med statsministeren
- Møde om trivsel/coronamidler

Jakob Hammershøj Poulsen
- Fixet udviklingspuljens ansøgningsformular.

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. Haft fysisk Møde Tors. D. 31. Marts.

- Covid19-midler/ Mail håndtering og lukning af puljen. De sidste ekstraordinær
er godkendt of ligeledes de sidste der skulle omlægges.

- Venture Cup sammen med AAU entrepreneurship og os holder create a
startup workshop d. 27. April 2022. Skal omhandle iværksætteri og opstart
samt sikkerhed herved.

- Debat med statsminister Mette Frederiksen
- PK ved DSF hos SRAU

Philip Stegenborg
- Reception ved SR-RUC 17/3
- Reception ved DSF 18/3
- Studiemiljødag 24/3
- Delegationsleder til DSFs Politik Konference 25/3 - 27/3
- Møde med AAUs presse-chef Bo 28/3
- Stormøde om Alkohol og Bardrift med Prorektor 29/3

Omar Leon Zecic
- Overlevering
- Delt Mette F begivenhed og studenterforum
-



3. Wings For Life World run (O/D/B) [16.55]

Motivator: Omar

Baggrund: WFLWR mail

Motivation: Vi har fået en mail angående et Red Bull samarbejde i form af Wings For Life
World run. Red Bull efterspørge samarbejde angående, rute, mediedækning og i det hele taget
være medarrangør for løbet. Oplagt mulighed for optakt til Unirun, da det skaber
opmærksomhed i forhold til et fremtidigt Unirun. I det vi har oplevet tidligere, at der er stor
efterspørgsel og det er en god måde til at teste vores egne evner af, hvor vi kan få et indblik i
hvordan vi skaber de bedste rammer for et fremtidig Unirun.

Forberedelse:

Læs mail: Red Bull x Studentersamfundet samarbejde d. 21. Marts

Indstilling:

“Studentersamfundet indgår i et samarbejde med Red Bull angående Wings For Life
World Run, der kun er for studerende og AAU ansat personale, med forbehold for at der
udarbejdes en samarbejdsaftale som underskrives af begge parter”

Signe og Omar deltager ikke i afstemning.
Anonym afstemning

Indstilling godkendt.

4. Mail håndtering (ODB) [17:25]

Mail: Føler om samarbejde om arrangementer med padel-tennis

Vi er blevet kontaktet af en Aalborg baseret sammenslutning, der afholder turneringer med
målet om at gøre padel-tennis mere tilgængeligt, hvor fokus på hygge og gode oplevelser,
uanset niveau. De har fået en ide om at lave faste arrangementer KUN for studerende. Med



mulighed for at prøve sporten af og/eller spille padel til en god pris. Et arrangement varer 4
timer med introduktion, indlagt pause og præmier til sidst.
De har styr på logistikken, kontakter til padelcentre og andre store spillere i padelindustrien,
men vil gerne have os med ind over.

Bestyrelsen er positivt stemt. Gustav svarer.

Mail: DM i universitetsroning i Aalborg

Under coronapandemien har det været svært at tiltrække nye studerende til
Universitetsroning Aalborg og eftersom der er et naturligt frafald af studerende som
dimitterer, har det efterladt dem i en situation hvor en stærk rekruttering op mod DM er et
must.
De håber at i vil hjælpe med at række ud til de studerende gennem mails eller opslag på
vores sociale medier for på den måde at sikre en god rekruttering frem mod DM til sommer.
AAU har godkendt at de kan få delt et opslag på deres officielle sociale medier, men de
håber stadig på vores hjælp for, at nå så mange studerende som muligt.

Mailen sendes videre til erhvervsgruppen. Christoffer svarer og sender den videre.

Mail: Invitation: Hjælp os med at sætte retningen for Aalborg Bibliotekerne i fremtiden

Vi har fået et link til et spørgeskemaundersøgelse af Aalborg bibliotekerne, og de håber, at
vi vil sende det ud til vores medlemmer. Ønsker vi at dele dette i vores kanaler?

Mailen sendes videre til erhvervsgruppen. Christoffer svarer og sender den videre.

Mail: Sidste chance: Bestil et gratis foredrag til jeres studenterforening

Torsdag d. 31 marts er det sidste chance for at bestille en forsker i forbindelse med
Forskningens Døgn 2022, der løber af stablen den 23.-29. april. Forskningens Døgn er en
videnskabsfestival arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
De håber vi har lyst til at arrangere et foredrag for vores medlemmer, frivillige, besøgende
eller ansatte. Der er stadig foredrag med ledige tider.

Bestyrelsen er ikke interesserede.



Mail: Dansk Markedsføring særnummer

Dansk Markedsføring håber, at vi vil være med til at distribuere deres særnummer til de
studerende på AAU. En kort introduktion til dette kan læses her:
https://markedsforing.dk/artikler/fra-foreningen/saernummer-til-studerende-og-nyuddanne
de/
De tænker en model kunne være at, vi hjælper med distribution på følgende kanaler:
Intranet (digital version), Facebook grupper, årgangsgrupper mm. Der er også nævnt nogle
fysiske versioner, som ønskes distriuberet.

Mailen sendes videre til erhvervsgruppen. Christoffer svarer og sender den videre.

Mail: Et anderledes og sjovt, fest-indslag

Klamydia og gonorré er to sexsygdomme som, de seneste år, er steget i antallet af tilfælde.
Selv under nedlukningen i 2020 så man en stigning, især blandt de unge 20-24-årige. Man
oplever at mange mangler viden om bl.a. at 60% slet ikke har symptomer.
Checkpoint har de sidste måneder, med stor succes, deltaget i events og kollegiefester med
vores ”pop up klamydia og gonorré bar”. Ex. Otto festival på Otto Mønsteds kollegiet i KBH
og Ungdommens folkemøde. Og nu er de ved at udbrede tilbuddet til lignende
arrangementer i resten af Danmark. Det hele er gratis.
Er vi interesseret i dette?

Bestyrelsen er positivt stemt. Gustav sender den videre. Der udloves en fustage tuborg
classic eller tuborg pilsner til den første café der melder sig på.

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:45]

Mail: Aktivitetspuljen - Opstartsudgifter til fermenteringsudstyr. AAU Bryglaug

Vi kunne godt tænke at styrke det sociale og faglige sammenhold på Materialer og
Produktion, og særligt oven på COVID-19, hvor vi har lidt meget både socialt og fagligt. Vi
vil
gøre dette gennem ølbrygning. I den forbindelse kunne vi godt tænke os at starte et
bryggerlaug på AAU.
Vi vil udforske ølbrygning som læringsform, beskrevet i videnskabelig litteratur udgivet af
AAU Esbjerg, fordi at ølbrygning afspejler mange af aspekterne af kurserne på især
nanoteknologi— og fysikuddannelserne. I ølbrygning udforsker man fagområder som bl.a.

https://markedsforing.dk/artikler/fra-foreningen/saernummer-til-studerende-og-nyuddannede/
https://markedsforing.dk/artikler/fra-foreningen/saernummer-til-studerende-og-nyuddannede/


proteinfysik, mikrobiologi og biokemi. Man får også hands-on erfaring med et fagområde,
som ellers ikke bliver udforsket i undervisningen, men som er relevant på arbejdsmarkedet,
såsom procesoptimering. AAU Esbjerg har gang i tilsvarende aktiviteter, og vi så gerne at
det
også skete i Aalborg.
Der søges i alt 5.000 kr. I aktivitetspuljen til opstartsudgifter til fermenteringsudstyr, og
det forventes at deltage omkring 30 personer

Indstilling: Der bevilges 0 kr og vi gør opmærksomme på at vi kan gøre mere for dem så
fremt de ønsker at være en del af Sét. Philip svarer.

Indstillingen er godkendt.

Mail: Aktivitetspuljen - Festudvalget på Kommunikation og Digitale Medier, 6. Semester

I festudvalget på Kommunikation og Digitale Medier 6. semester ønsker de at genoptage det
sociale liv med vores medstuderende. De er et studie på over 110 studerende inklusiv deres nye
tilvalgsstuderende, som de gerne vil have med ud og spille badminton i deres
projektskrivningsperiode. Ideen er, at man kan tage sin studiegruppe under armen og få luftet
hovederne med en god omgang badmintonturnering. Det bliver et halvdagsarrangement, hvor
de også ønsker at give deltagerne en forfriskning og en præmie til vinderne.
Arrangementet kommer til at foregå 28. april i Nordkrafts lokaler
Der søges om 5.000kr. Af aktivitetspuljen, som vil gå til leje af baner for en halv dag,
forfriskninger og præmie.

Indstilling: Der bevilges 5000 kr. Christoffer svarer.

Mail: Aktivitetspuljen - Den Diskrete Forening

Afholdelse af julepåskefrokostssommerfest for ansatte og studerende på matematisk fag. De
fejrer alt det de ikke kunne fejre de sidste to år på Cassiopeia, hvor der forventes at komme op
til 130 personer. Der søges 3.500 kr af aktivitetspuljen til Leje af lyd og lys, samt forplejning af
frivillige. Herunder eventuelle lyd og lys frivillige som er til stede, samt frivillige fra F-klubben
som arbejder i baren, som de låner hos dem.

Indstilling: Der bevilges 3500 kr.  Signe svarer.



Mail: Sport og fritid - Jan

Studieretningscaféen har til formål at informere de studerende på 4. og 6. semester på
bacheloren om de forskellige retninger man kan vælge på hhv. 5. og 6. semester, samt
kandidat. Caféen afholdes af deres nye studenterforening, Byggeri og Anlægs
Studenterforening (BAS).
Målet med caféen er at afholde et åbent hus, uformelt, drop-in lignende event for studerende på
instituttet BUILD med deltagelse fra studerende og færdiguddannede AAU-studerende.
Intentionen med deltagelse af færdiguddannede studerende er at oplyse/informere/vise de
nuværende studerende på uddannelsen hvad man laver ude på arbejdsmarkedet.
BAS søger her 3.000kr. af faglig, sport og fritidspuljen

Indstilling: Ansøgningen afvises og der bevilges derfor 0 kr. Philip svarer.

Mail: Indkaldelse til bestyrelsesmødet

DE-klubben søger midler til investering i service til 78 personer. Det drejer sig om tallerkensæt
bestående af middag- og frokosttallerkener samt dybe tallerkener. Derudover bestiksæt
bestående af spise- og teskeer samt knive og gafler. Tilbuddet er fundet i IKEA – og der taget
højde for kvalitet samt pris.
I alt søges der 4.217 kr. inkl. moms i udviklingspuljen

Indstilling: Der bevilges 4217 kr. Med et ønske om muligheden for udlån internt i
organisationen. Signe svarer.

Mail: Ansøgning til Udviklingspuljen - Electronic Systems Students

ESS (Electronic Systems Students) ønsker at søge udviklingspuljen til finansiering af t-shirts
og trøjer, hvorpå ESS samt Studentersamfundet logo vil være påsat. T-shirts og trøjer vil
blive båret delvis af bestyrelsen, men planen er også at de skal udleveres til arrangementer
i løbet af 2022, hvor ESS har fokus på at synliggøre både ESS’s samt Studentersamfundets
arbejde på AAU. Til arrangementerne hvor der gives t-shirts, vil de så vidt muligt blive givet
i forbindelse med konkurrencer for at øge engagementet omkring vores events.
Der søges i alt 7.000kr. i udviklingspuljen

Indstilling: Der bevilges 2000 kr til tøj med logo. Der opfordres til at der budgetteres med
bestyrelsestøj fremover. Der opfordres yderligere til at tage kontakt til S’et ang. bestilling
af tøj med logo. Sebastian svarer.



6. Gennemgang af Generalforsamling (OD) [18:10]

Motivator: Christoffer

Baggrund: Vi afholder som bekendt generalforsamling på lørdag. Inden da er normen, at vi
snakker dagsordenen igennem og diskutere indholdet.

Motivation: Nuværende punkter ser således ud, og vil blive gennemgået af bestyrelsen:

- 1. Åbning og konstituering
- 2. Årets frivillig og Hall of Fame
- 3. Bestyrelsens årsberetning
- 4. Studenterpolitisk ordførers årsberetning
- 5. Studentersamfundets årsregnskab
- 6. Kritiske revisorers årsberetning
- 7. Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år
- 8. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram
- 9. Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget
- 10. Valg
- 11. Indkomne forslag

7. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [18:20]

Motivator: Christoffer, opdatering fra Nicoline

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



8. Lukket punkt [18.35]

9. Lukket punkt [19.05]

Eventuelt [19.15]

Signe:
- Skal vi lave noget kampagne ift. Et tryggere natteliv i samarbejde med Nordjyllands

Politi og kommunen? Jeg skal til møde d. 4. April ang. Trygt natteliv hos Nordjyllands
Politi og kan tage med på vegne af S’et.

Christoffer
- Pigerne kommer ikke til GF
- Jeg skal bruge hjælp til lyd
- Kender vi nogen med en bil ift. morgenmad
- Julie fra DSF er på som dirigent til GF
- Vi skal huske at opdatere puljeskema.
- Vi har modtaget vedtægter fra Psykologibaren i Nordkraft, som kan behandles næste

gang

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Signe Hammershøj Poulsen
- Forberedelse til Generalforsamlingen
- Generalforsamling d. 2. April
- Dialog vedr. Tryg Natteliv hos Nordjyllands Politi d. 4. april



- Beskrivelser af bestyrelsesposter
- Rekruteringsmøde for Studiestartsfestudvalget d. 5. april
- Årsfest v/ AAU d. 8. April
- Kommunikationsudvalgsmøde d. 11. April
- Hall of Fame og Årets frivillig diplomer

Sebastian Hoff
- Årsfest
- AAU valg
- TDF
- GF

Mark Buje Hein Sørensen
-

Gustav Osnes Gottlieb
- Årsfest
- TDF
- GF
- Rekrutering

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Tour de Fredagsbar
- Generalforsamling
- Årfest
- Overlevering
- Drejebog over univalg

Jakob Hammershøj Poulsen
- GF

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. Haft fysisk Møde Tors. D. 31. Marts.

- Covid19-midler/ Mail håndtering og lukning af puljen. De sidste ekstraordinær
er godkendt of ligeledes de sidste der skulle omlægges.

- Venture Cup sammen med AAU entrepreneurship og os holder create a
startup workshop d. 27. April 2022. Skal omhandle iværksætteri og opstart
samt sikkerhed herved.

- GF
Philip Stegenborg

- GF
- Opfølgning på Bardrift og Alkohol aftale
- Årsfest ved AAU
- Årsfest ved DTU
-

Omar Leon Zecic



-

Mødeevaluering

- Mødet var rocker langt…
- Det var en god oplevelse af have Søren med som observatør

Godkendelse af referatet

Referatet er godkendt


