
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 26-05-2022, kl 17-20:30, Lokale 314 i Studenterhuset, 9000 Aalborg

Ordinære medlemmer:
Nicoline Katherina Vinding Munk, Organisatorisk Formand
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson (x)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Omar Leon Zecic, Menig (x)

Observatører:
Kasper Jacobsen (x)
Tino Hounisen (x)
Linda Tran (x)
Peter Brixskov (x)

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16:30]

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

3. Konstituering af ny bestyrelse (ODB) [16:55]

4. Fastsættelse af faste samarbejdspartnere (ODB) [17:25]

5. Pause [17:55]

6. Lyd & Lys ansøgning til Tuborgfonden (O/D/B)  [18:00]

7. Aftensmad (ODB) [18:30]

8. Mail håndtering (ODB) [19:45]

9. Pause [19:45]

10. Puljeansøgninger (ODB) [19:50]

11. Strategi for AAU Valg & Studiestart (O/D/B)  [20:05]

Eventuelt

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: Signe
○ Referent: Jakob

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

Nicoline Vinding Munk
- Comedy
- Rektoratsmøde
- Genfohandling
- Kommunikations workshop
- Rektoratsekretariatsmøde
- Møde med de andre campus’
- S’et varevogn
- Mulige samarbejdsaftale møder

Signe Hammershøj Poulsen
- Medlemsmøde
- Kommunikationsworkshop
- Møde med nye frivillige (3 interesserede i bestyrelsen)
- Studiestarstudvalg
- UniRun
- Studiestartfestudvalg

Sebastian Hoff
- AAU Valg

Mark Buje Hein Sørensen
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Medlemsmøde
- Kommunikations-workshop



Omar Leon Zecic
- Snak om tutortrøjer med kommunikationsudvalget i forhold til design
- Møde med Unirun udvalget

3. Konstituering af ny bestyrelse (ODB) [16:55]
Motivator: Sebastian

Baggrund: Udtrædelse af to bestyrelsesmedlemmer

Motivation: Da vi har mistet to bestyrelsesmedlemmer, skal vi have overtaget de
arbejdsopgaver i bestyrelsen. Herunder kommunikation til forskellige foreninger og
servicegrupper.

Forberedelse: Overvej, hvorledes bestyrelsen med seks medlemmer kan varetage alle
centrale arbejdsopgaver og kommunikation til foreninger og servicegrupper.

Indstilling: Bestyrelsen udskyder udarbejdelsen af en ny konstituering grundet nye (snart)
indvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Der er blevet udarbejdet en ny indstilling og punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde d.
9/6

4. Fastsættelse af faste samarbejdspartnere (ODB) [17:25]
Her kommer Erhvervsgruppen og snakker omkring faste samarbejdspartnere med
bestyrelsen. Formålet er at styrke samarbejdet mellem EG og bestyrelsen, således vi alle
har en forventningsafstemning om, hvilke roller og opgaver hhv. Bestyrelsen og EG
varetager.

Hvornår er man en fast samarbejdspartner? , uskrevne regler, retningslinjer for når man er
samarbejdspartner og når man ikke er, begge parter skal få noget ud af det, for de
studerende, gentagende fornyelser af aftaler er ikke det samme (eller er det?), unikke
kontrakter for faste partnere, etabler aftaler med samarbejdspartnere hvis der ønskes
videre samarbejde så de kan betragtes efterfølgende som “faste” , kortere behandlingstid
på hastesager. Der er en svartid på næste bestyrelsesmøde medmindre det kommer
bestyrelsen for øre at det er en “hastesag”, forslag: Facebook-gruppe med EG for nemmere
og mere direkte kommunikation,



Indstilling: Der afholdes et møde på den anden side af sommerferien med både bestyrelsen
og EG hvor der aftales færdige klare retningslinjer for, hvornår man betragtes som værende
faste samarbejdspartnere.

Indstilling: Godkendt

Tilhørende forslag: Facebook-gruppe med EG for nemmere og mere direkte kommunikation.

5. Pause [17:55]

6. Lyd & Lys ansøgning til Tuborgfonden (O/D/B) [18:00]

Motivator: Christian Villekjær Østerballe Lyd&Lys

Baggrund: LoL har længe snakket om at få et sæt større højtaler. Vi ønsker at søge pengene hos
Tuborgfondet, og for at S’ets bestyrelse har overblik over store ansøgninger, fremsender vi den derfor til
jer først til godkendelse.

Motivation: Vi er blevet informeret om at Tuborgfondet ikke har givet så meget væk i første halvår af
2022, samt at de rigtig gerne vil støtte frivillige organisationer der blandt andet laver koncerter (og sælger
øl ;-) ).

Derfor ønsker LoL om lov til at ansøge penge til et line array. Et line array kender I sikkert fra de store
koncerter eller SSF, hvor de hænger som bananer på siden af scenen. Fordelen ved et line array er at de
kan spille cirka lige højt over hele lokalet, frem for det vi har nu, som spiller højest tæt ved scenen, og
lydtrykket falder jo længere man går væk.

Nedenfor er indsat et budget for indkøbet. 660.000 kr virker måske af meget - det er det også - men vi har
fået et tilbud fra en af de førende producenter (D&B). De vil have 1,9 million for 12 top højtalere, og der
mangler stativer og tilbehør (kabler osv.). Vi har vurderet at det er overkill, og har derfor fundet dette sæt
med 16 toppe og alt tilbehør til ⅓ del pris.

Forberedelse:

Navn Antal Pris inkl moms sum

Line array Line array toppe 16 18,890 kr. 302,240 kr.

Flyve bar til subs 2 4,111 kr. 8,222 kr.

Flyve bar til stativ 2 7,555 kr. 15,110 kr.

Subs 8 18,690 kr. 149,520 kr.

https://www.thomann.de/dk/rcf_hdl_20_a.htm
https://www.thomann.de/dk/rcf_hdl_20_fly_bar_lite.htm
https://www.thomann.de/dk/rcf_hdl_fly_bar.htm
https://www.thomann.de/dk/rcf_sub_8004_as.htm


Monitors 6 11,490 kr. 68,940 kr.

Flightcase 3 5,000 kr. 15,000 kr.

Stativ FT-6860 2 40,875 kr. 81,750 kr.

Line array adapter 2 994 kr. 1,988 kr.

Levering 1 2,500 kr. 2,500 kr.

Tilbehør XLR 0,5m 30 99 kr. 2,970 kr.

XLR 20m 2 220 kr. 440 kr.

Blå powercon 30 44 kr. 1,320 kr.

Hvid powercon 28 55 kr. 1,540 kr.

Strømkabel kr/m 138 18 kr. 2,484 kr.

Strømfordeler PDU 1 8,443 kr. 8,443 kr.

ex. moms 529,973 kr.

inkl. moms 662,467 kr.

Der ønsket ét klart svar på hvorledes LoL må ansøge Tuborgfondet, pba. overstående tilbud.

Indstilling: Bestyrelsen godkender og giver Lyd og Lys lov til, at sende en ansøgning til Tuborgfondet
pba. ovenstående tilbud.

Indstilling godkendt

Omar svarer

7. Aftensmad (ODB) [18:30]

https://www.thomann.de/dk/rcf_nx_m12sma.htm
https://mixpro.dk/produkter/fantek-ft-6860-stativ-sort-680cm-600-855kg/
https://mixpro.dk/produkter/fantek-line-array-adapter-atf08pa-a-108pahp/
https://www.lightpartner.dk/pdbox-63a-4x16a-6x16a-3p-black-cee.html


8. Mail håndtering (ODB) [19:45]

Grundfos/AAU Hackathon 2022
Louise ved godt, at vi har vurderet at vi ikke kunne tage denne opgave på os, men hun vil
alligevel høre om vi vil dele et opslag på Facebook for dem. Opslaget ligger på AAU’s side og
blev slået op 2. Maj https://www.facebook.com/AalborgUniversitet. De kunne rigtig godt
bruge en bredere tilslutning til årets Hackathon, da de indtil videre kun har fået tilmeldinger
fra TECH og ENG.

- Sidst takkede vi pænt nej, fordi vi ikke har tid og kræfter til at tage den på os.

Indstilling: Bestyrelsen henviser til erhvervsgruppens priser for facebook-opslag på følgende
link: https://erhverv.studentersamfundet.aau.dk/?page_id=207 eftersom det kun er ved
samarbejder der deles facebook-opslag gratis.

Indstilling godkendt

Omar svarer

PadelPadel samarbejde
De vil gerne udvide deres skare af samarbejdspartnere og lokke endnu flere med til Padel.
Ville det være muligt at mødes og snakke om mulighederne for et samarbejde, både rettet
mod jeres studerende men også jeres personale? Enten ved at I kommer ud til os og spiller
lidt padel eller at vi kommer til jer?

Indstilling: Bestyrelsen er positivt stemt overfor et samarbejde og vil gerne tage imod
invitationen og komme ud og spille padel sammen med erhvervsgruppen.

indstilling godkendt

Signe svarer

Forespørgsel relevant fredagsbar
Virksomhedsbesøg hos Comham Satcom, der ligger ved siden af Novi, samtidig høre om
muligheder for job/studenterjob for ingeniører eventuelt afsluttet med en fredagscafe. Som
tidligere AAU studerende, findes der ikke nogen med et bedre kendskab til de studerende
end jer. Vi er dog usikre på om vi vil have størst held med at arrangere sådan et lille event i

https://www.facebook.com/AalborgUniversitet
https://erhverv.studentersamfundet.aau.dk/?page_id=207


et samarbejde med en af jeres fredagsbarer (DE-klubben fx) eller hvordan vi bedst får
kontakt til de studerende? Vi håber I kunne have lyst til at hjælpe os, og hvis vi ikke er
landet det rigtige sted, at I så vil sende os I den rigtige retning.

Indstilling: Bestyrelsen svarer Comham Satcom at deres mail sendes videre til IGLO og
henviser også til erhvervsgruppen i forbindelse med studiemessen.

Indstilling godkendt

Jakob svarer.

Secretariat Strategy - Bilag 1

I am Maria, the Vice Chair of the Board of Directors of CBS Students. Recently we have
been discussing a lot about how to structure and effectively run our Secretariat in relation to
all our activities and knowledge preservation throughout the years.
Drawing on your big expertise, we would love to hear more about your experience with the
Secretariat at StudenterSamfundet.
Are there any best practices that you follow?
Any suggestions you would offer a student union trying to achieve that goal?
Anything we should avoid?
Please let us know if you have any suggestions for us. We are looking forward to learning
more from you. You can do so by answering this email or calling me on 52654560.
In case you are interested in what we have already prepared, here is our first draft of the
Secretariat Strategy. If you have a similar document and would like to share it please feel
free, even if it is in danish we will make sure to work it out.
Thank you in advance for the assistance and help!

Indstilling: Denne mail laves som et opslag på teams så alle kan komme med inputs
hvorefter der sendes en mail afsted hurtigst muligt.

Indstilling godkendt

Jakob laver opslaget



Velkomstreception på Aalborg universitet for internationale
studerende

Velkomstreceptionen holdes tirsdag den 30. august  2022 i CREATE i Rendsburggade 14.
Prodekan for uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Malene Gram, byder
officielt velkommen Aalborg Universitet kl. 10.00 efterfulgt af Aalborgs byrådsrepræsentant,
Lasse Frimand Jensen, som byder velkommen til byen.Det endelige program når det er helt
klart kan findes her:
https://www.newstudents.aau.dk/masters-aalborg/information/arrival-welcome/

Vi håber, at dette vil give de studerende muligheden for at lære lidt om, hvilke tilbud I har
og hvilke muligheder de har som studerende på AAU og bosat i Aalborg.
Af hensyn til at få information om jer, der deltager i receptionen, på vores hjemmeside vil
jeg gerne, hvis I vil give os en tilbagemelding på lml@adm.aau.dk om deltagelse i
receptionen senest mandag d. 20. juni, og gerne før så de studerende kan orientere sig om
hvem de kan møde. De skal sendes til lml@adm.aau.dk

Kommentar: Signe, Omar og Jakob sætter kryds i kalenderen forhåbentligt med mulighed
for at møde op.

Invitation til at indtræde i Station's Board of Student
Representatives - Bilag 2a og 2b

Station er en akademisk bevægelse som vil udvikle og skabe bæredygtig
samfundsforandring og også verdens første studenterdrevne innovationshus. Derfor er det
mig en fornøjelse at invitere en af jer til at indtræde i Station's Board of Student
Representatives.
Det vil være en unik mulighed for strategisk at præge og kickstarte det tværfaglige
innovationsmiljø studerende og dimittender kan bidrage til i Storkøbenhavn, snart Danmark
og på sigt i Norden. Vi ser gerne at det er nogen med beslutningskompetence og råderum
der indtræder. Jeg håber derfor at en af jer, eller anden fra jeres organisation, har interesse
i at indgå heri og såfremt det er tilfældet fremsender jeg gerne uddybende materiale.
Det første møde vil være fælles for begge repræsentantskaber (partnere og studerende) og
falder 10. Juni kl 16-18. Det er ikke et krav at kunne deltage i dette første møde for at
indgå i repræsentantskabet.
Jeg kan fortælle at vi forventer deltagelse fra Rektoratet på CBS, KU, DTU Skylab's direktør
Mikkel Sørensen, Copenhagen Capacity samt mange andre.

Indstilling: Mailen slås op på Teams så bestyrelsesmedlemmer kan orientere sig og melde
sig på hvis man vil.

Jakob laver opslaget

https://www.newstudents.aau.dk/masters-aalborg/information/arrival-welcome/
mailto:lml@adm.aau.dk


Eksterne samarbejdspartnere EG
EG ønsker at vide, om vi fortsat har et eksternt samarbejde med Kennedy Arkaden, da de
vil invitere dem til studiestartsmessen.
Mailen hedder: Ekstern samarbejdspartner

Kommentar: Signe rækker ud og hører om der ikke skulle være mulighed for dialog
angående et samarbejde.

DANEMO i studentersamfundet?

DANEMO er et projekt mellem AU, AAU, DTU, KU og SDU, som fremmer muligheder fra
EMBL (European Molecular Biology Laboratory) og EMBO (European Molecular Biology
Organization). Vi er et projekt der kører på andet år, og er derfor stadig meget
nyopstartede. Da projektet er et samarbejde mellem diverse universiteter håber vi på at få
spredt lidt mere general viden om DANEMO, samt de muligheder vi udbyder. Jeg skriver
derfor til jer for at høre om I ville have lyst til at skrive lidt om os på jeres side?

Det vi gør er vi videreformidler diverse europæiske muligheder såsom, phd-åbninger,
legater, udenlandsophold, bachelor og kandidatmuligheder. Selv har vi også vores egne
legater man kan søge, samtidig laver vi events som giver folk mulighed for at mingle og
lære hinanden/DANEMO bedre at kende.

Indstilling: Bestyrelsen henviser til erhvervsgruppens priser for facebook-opslag på følgende
link: https://erhverv.studentersamfundet.aau.dk/?page_id=207 eftersom det kun er ved
samarbejder der deles facebook-opslag gratis.

Indstilling godkendt

Omar svarer

TV2 Nords repræsentantskab - ny valgperiode

Den nuværende valgperiode for TV2 Nords repræsentantskab udløber den 30. september 2022.
Jf. repræsentantskabets vedtægt m. bilag er Studentersamfundet ved AAU berettiget til at
udpege 1 medlem til repræsentantskabet, valggruppe I.

I bedes derfor venligst senest 30. juni 2022 meddele navn, adresse, e-mail-adr. og tlf.nr. på
såvel medlem som personlig suppleant for den ny valgperiode, der gælder fra 1. oktober 2022 til
30. september 2026. For at sikre så mangfoldig en sammensætning af repræsentantskabet som

https://erhverv.studentersamfundet.aau.dk/?page_id=207


muligt opfordrer vi organisationerne generelt til at indtænke diversitet i udpegningerne, det være
sig på alder, køn, etnicitet m.v.

Til orientering skal der ved det første repræsentantskabsmøde i den ny valgperiode - 27.
oktober 2022 kl. 17.00 – i plenum vælges en formand og næstformand for repræsentantskabet.
Den valgte formand for repræsentantskabet indtræder i TV2 Nords bestyrelse med virkning pr.
1. januar 2023. Herudover skal valggruppe I og II i repræsentantskabet hver vælge ét medlem til
TV2 Nords bestyrelse, ligeledes med virkning pr. 1. januar 2023.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Brætspilsarrangementer

Mathias skriver på vegne af foreningen Spilhylden. De er en håndfuld brætspilsentusiaster i
Aalborg, hvis mål er at sprede viden og glæden til brætspil. De har afholdt over 100 gratis
brætspilsarrangementer i Aalborg i over 8 år, for alt i mellem 3 og 300 gæster.
De vil gerne tilbyde at lave brætspilsarrangementer for universitetets kommende ruslinge,
hvis det skulle have interesse. De kan tilbyde en kæmpe samling brætspil, som de
håndplukker fra til gæsterne, og en håndfuld frivillige, som er erfarne i regelforklaring, som
kan hjælpe gæsterne med at finde det rigtige spil og få forklaret reglerne. Deres primære
mål er at sprede brætspilsglæden, så de gør det glædeligt gratis. De har dog ingen lokaler,
så deres tilbud lyder på deres samling og deres frivillige.

Indstilling: Bestyrelsen takker ja til at få spilhylden forbi til et arrangement på den
betingelse at de er villige til at indgå i et samarbejde med Studentersamfundet om
arrangementet.

Indstilling godkendt

Signe svarer

Unirun
De leverede trøjer til Unirun før Corona og vil derfor gerne mødes med mig/jer vedr. trøjer til
2022. Vi optjente noget bonus sidste gang som kan benyttes og desuden vil de gerne
sponsorere tøj til os ledere samt give nogle præmier til løbsdagen. Så de tænkte om vi måske
ville gi en kop kaffe hvis de kiggede forbi 😊 Vi kan evt. sende et par mødeforslag, så får de det
til at passe.

Alex Petersen (koordinator for UniRun) har besvaret mailen og takket nej, eftersom vi har et
samarbejde med Fast Forward omkring trøjer i år.



Samarbejdsaftale/kontrakt - bliver til Bilag 3
Erhvervsgruppen har forsøgt at udarbejde en kontrakt med Kaffebaren Bredegade, som
kommer til studiemessen. Vi skal kigge den igennem og vurdere om den kan godkendes og
derefter underskrive.

Indstilling: Kontrakten godkendes og underskrives hurtigst muligt.

Indstilling Godkendt.

Kontrakt messe hovedsponser - bliver til Bilag 4
Her kommer endnu en. Det er hovedsponsoren til messen.
Begge aftaler skal skrives sådan;
3. Ikrafttræden og opsigelse
Denne aftale træder i kraft ved begge parters underskrift og løber pr. dags dato som aftalen
underskrives til studiestartsmessens afslutning heraf d. 15/9-22
Aftalen er fra begge parters side uopsigelig i denne periode.

Indstilling: Der aftales nærmere internt angående grafik, men ellers vil kontrakten godkendes og
underskrives hurtigst muligt.

Indstilling godkendt.

9. Pause [19:45]

10. Puljeansøgninger (ODB) [19:50]
Sport og fritid, Medis-rådet - Bilag 3
Tutorhyttetur
Sidsel fra MedIS, tutor 2022, skriver på vegne af tutorholdet for MedIS og medicin 2022,
som lige nu er i gang med at arrangere en mega fed ryste-sammen-tur for alle de nye
tutorer.
Vedhæftet er en beskrivelse af arrangementet, budget, program osv.
Som det også står i beskrivelsen, så vil ETHVERT bidrag påskønnes helt vildt!

Indstilling: Ansøgningen afvises, grundet at vi ikke giver penge til tutor-arrangementer da
tutorerne er ansatte hos AAU.

Indstilling godkendt



Jakob svarer

Sport og fritid, Medis-rådet - Bilag 4
Navn på ansøger:
Medis-rådet
Email:
medisraadet@gmail.com
Mobilnummer:
42797799 (Formand, Reda)
Studie:
medis
Navn på forening, instition, m.v.:
medisrådet
Ansøgers organisationsform:
forening
Der søges midler til følgende projekt:
spa arrangement med medisrådet
Ansøgning, dato:
2022-05-10
Projektet indledes, dato:
2022-05-10
Fonden søges om (DKK):
2363
Beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater:
vi vil gerne afholde et rrangement ude i gigantium svømmehal for medis studerende som skullle have lyst
til at komme med ud på en afslappende tur med svømmehal og spa. formålet er at styrke trivsel og samle
folk til at danne nye eller forstærke relationer til medstuderende. der er blevet givet udtryk for, ved
medisrådets månedsmøder, at et arrangement som dette kunne have stor interesse! vi håber på op til 40
personer hvilket ville koster 2363 kr , priser for anden mængde deltagere findes i budgettet og accepteres
med stort smil(:
Såfremt ansøgningen godkendes, skal det fremgå, at aktiviteten er støttet af Studentersamfundet ved
Aalborg Universitet. Beskriv herunder hvordan dette vil fremgå:
det ville blive nævnt ved start og slut på arrangementet.
Er der søgt om støtte til udgiften andetsteds?
Nej
Eventuel yderligere beskrivelse:
hvis der er mulighed for at der kan blive til mad ser vi meget gerne dette. ville blive ca. 60kr pr. person og
med 40 deltagerer giver det 2400kr. Vi kender ikke til studentersamfundets økonomi og ved ikke hvad vi
kan tillade os at søge(: god dag og godt møde
vh Medisrådet
datoen for arrangementet ændres muligvis

Indstilling: Bestyrelsen undersøger hvorvidt det er muligt at indhente en bedre aftale med
Gigantium ved at sende den forbi sekretariatet.



Indstilling godkendt

Signe svarer

Sport og fritid, Faksund - Bilag 5
Navn på ansøger:
Sofie Nørskov  Hansen
Email:
snha18@student.aau.dk
Mobilnummer:
61685736
Studie:
Medicin
Navn på forening, instition, m.v.:
FakSUND
Ansøgers organisationsform:
Forening
Der søges midler til følgende projekt:
Aktivitetsdag i efteråret i DGI-huset Nordkraft for studerende på SUND fakultet.
Ansøgning, dato:
2022-10-14
Projektet indledes, dato:
2022-10-14
Projektet afsluttes, dato:
2022-10-14
Fonden søges om (DKK):
6000
Beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater:
Vi ønsker at leje et område i DGI-huset, således de deltagende studerende får mulighed for at prøve
kræfter med spring på trampolin (inkl. instruktør), vægklatring (inkl. instruktør) samt badminton.
Formålet er af aktivere og bringe de studerende på SUND sammen på tværs af både uddannelser og
semestre - dette ved at inddrage aktiviteter, som er blevet efterspurgt til vores månedsmøder.
Vi forventer at afholde det en lørdag i efteråret, hvor deltagerne har mulighed for at komme og gå som det
passer dem. Vi regner med en kapacitet på omkring 50 deltagere i alt.
Vi forventer gennnem arrangementet at kunne sætte fokus på FakSUNDs evne til at samle studerende,
samt at skabe en aktiv og hyggelig middag væk fra studierne, hvor man kan få pulsen lidt op. Endvidere
regner vi med, at det kan blive et arrangement, som specielt de nye studerende kan få gavn af - hvor de
uforpligtende kan komme og møde andre studerende uden behov for alkohol/fest.
Såfremt ansøgningen godkendes, skal det fremgå, at aktiviteten er støttet af Studentersamfundet ved
Aalborg Universitet. Beskriv herunder hvordan dette vil fremgå:
Ved brug af bannere og evt uddeling af merchandise i form af vandflasker med Studentersamfundets logo
på, hvis dette er muligt.
Er der søgt om støtte til udgiften andetsteds?
Nej



Indstilling: På baggrund af det ansøgte beløbs størrelse, laves der et opslag på Teams hvor
kasseren kan kommentere på hvordan det står til rent økonomisk med puljerne så der kan
træffes en ordentlig beslutning.

Indstilling godkendt

Omar laver opslaget

Sport og fritid, AAUC - Bilag 6
Navn på ansøger:
Morten Eneberg Nielsen
Email:
mornie17@student.aau.dk
Mobilnummer:
23658557
Studie:
Bioteknologi
Navn på forening, instition, m.v.:
Aalborg Universitets Cykelklub (AAUC)
Ansøgers organisationsform:
Forening
Der søges midler til følgende projekt:
AAUC Sommertræningslejr 2022
Projektet indledes, dato:
2022-08-06
Fonden søges om (DKK):
5200
Beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater:
Formål: I Aalborg Universitets Cykelklub ønsker vi at afholde en sommertræningslejr. Til hverdag cykler vi
sammen 2 dage om ugen, og for at styrke det sociale fællesskab i klubben har vi besluttet også at lave en
træningslejr. Vi vil gerne, at vi i cykelklubben kan gøre det nemmere for nytilkomne i Aalborg at få venner,
og selvom vi snakker når vi kører på cykel, mener vi, at det vil være enormt sundt for sammenholdet at
have en weekend sammen. Træningslejren kommer til at foregå med udgangspunkt i et af cykelklubbens
medlemmers sommerhus for at holde budgettet på et minimum, og det vi søger penge til, er mad til de 14
personer vi i overslaget forventer, at der deltager.
Indhold: Lejren varer en forlænget weekend (lørdag d. 6. august – mandag d. 8. august). Planen er, at vi
følges til Ebeltoft i 3 af cykelklubbens medlemmers biler lørdag morgen med cykler på taget. Den
forlængede weekend kommer til at indeholde daglige cykelture i de smukke Mols Bjerge, badning, gåture,
lege/spil/quizzer om aftenen og fælles måltider i sommerhuset. Vi laver selv maden til alle måltider og
laver et ”pligt-skema” når vi ved hvem der deltager, således at vi deles om at arrangere aktiviteter og lave
mad. Der er plads til, at vi alle kan overnatte i sommerhuset, og vi kommer derfor hinanden ved og er
sikre på, at vi får en hyggelig weekend som vil styrke fællesskabet i klubben.
Vi arrangerer og betaler selv for transport fra Aalborg til Ebeltoft (hvor sommerhuset ligger). Vi ønsker at
holde prislejet på et niveau hvor alle har mulighed for at deltage, og planlægger derfor ikke aktiviteter med



yderligere deltagergebyr. Vi er taknemmelige for enhver støtte, og dele af det ansøgte beløb har også
interesse.
Forventede resultater: Klubben har eksisteret i ca. 2 år og har 40 betalende medlemmer. Der kommer
hele tiden nye til, og vi mener det er vigtigt at gøre noget aktivt for at inkludere dem i vores fællesskab. Vi
har sporten som fælles interesse, og det er et rigtig godt grundlag for at danne nye venskaber. Vores
forventning er derfor, at denne træningslejr kan bidrage til, at der opstår flere venskaber på tværs af
studier og at vi kan styrke det frivillige engagement i klubben ved at skabe et bedre fællesskab.
Såfremt ansøgningen godkendes, skal det fremgå, at aktiviteten er støttet af Studentersamfundet ved
Aalborg Universitet. Beskriv herunder hvordan dette vil fremgå:
Det kommer til at fremgå på Aalborg Universitets Cykelklubs (AAUC) Facebook side, at
Studentersamfundet har støttet arrangementet. Facebook siden er offentlig og kan følges af alle
interesserede. Her ligger vi ofte billeder op efter en dejlig træning, og har mange der følger med i hvad
der sker i klubben.
Er der søgt om støtte til udgiften andetsteds?
Nej

Indstilling: På baggrund af det ansøgte beløbs størrelse, laves der et opslag på Teams hvor
kasseren kan kommentere på hvordan det står til rent økonomisk med puljerne så der kan
træffes en ordentlig beslutning.

Indstilling godkendt

Omar laver opslaget

11. Strategi for AAU Valg & Studiestart (O/D/B) [20:05] -
Bilag 6a og 6b

Motivator: Sebastian

Baggrund: AAU valg & Studiestart

Motivation: Vi har modtaget en mail fra Marie, der beskriver proceduren for AAU valg, hvornår
forskellige delelementer skal være færdigt mm. Derfor er det relevant, at vi på denne side af
sommerferien får lagt en strategi for valgprocessen samt studiestarten.

Forberedelse: Overvej, hvorledes processen skal være ift studiestart & AAU Valg



Indstilling: Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde hvor dem der er med i UB / var inde
over valgperioden sidste år inviteres med til at komme og fortælle om det.

- Signe inviterer

Eventuelt

Bestyrelsen kigger på goodiebags til studiemessen pakket i s’et net (2x100 stk)
- EG skriver til dem der allerede har stande på messen om de vil give noget til goodiebags

Trøjer til EG så de er synlige på dagene

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Signe Hammershøj Poulsen
- Planlægningsmøde med studie/trivselsvejledningen

Sebastian Hoff
-

Mark Buje Hein Sørensen
-



Jakob Hammershøj Poulsen
-

Nicoline Vinding Munk
-

Omar Leon Zecic
-

Mødeevaluering

Tino syntes at mødet var rigtig fint og fornuftigt at se hvordan vi gør tingene.
Effektivt og godt flow.
Kasper udtaler arbejdsformen var meget genkendelig og der var kompetence i den måde
tingene blev gjort på.
Det er en positiv ting at invitere andre grupper og relevante parter til møderne og få sat ansigt
på hinanden etc.

Godkendelse af referatet

Referatet er godkendt


