Ansøgning til Udviklingspuljen
Kære bestyrelse,
Vi søger om at få penge til en ny front til Lyd og Lys gruppen.
Det samlede beløb er på 81741,82
Vi håber på at kunne motivere mundtligt til bestyrelsesmøde den 14/12. Her vil der også fremlægges
budget.
Med de bedste hilsner Johannes og Johan.

Ansøgning til Aktivitetspuljen
Hej,
Jeg skriver på vegne af Idrætsrådet, fordi jeg gerne vil søge om et bidrag til aktiviststøtte.
Idrætsrådet har længe været truet med opløsning, fordi der ikke har været særlig mange nye indmeldinger.
Men nu er det endelig ved at vende, fordi planlægning til Ekstern Idrætsdag trækker nye medlemmer til. Så
jeg vil gerne glæde og belønne de nye og gamle medlemmer for deres gode arbejde ved at tilbyde
aftensmad.
Det handler kun om et bidrag på mellem 100-300 kr. Et hvilket som helst bidrag ville glæde mig.
Tusind tak på forhånd
Med venlig hilsen
Anna Kirkegaard
Formand for Idrætsrådet

Ansøgning til Udviklingspuljen.
Vi vil i Bajers Bar gerne ansøge om 4740.59kr til nyt anlæg i vores bar.
Vi søger om pengene, da vi ofte oplever problemer med lyd og lydkvalitet i baren.
Vi mener, at det er vigtigt i forhold til tiltrækning af kunder samt kvaliteten af den oplevelse, det er at være
i en fredagsbar under studentersamfundet. Nedenfor ses priserne for det samlede indkøb ifm. køb af nyt
anlæg
Højttalere
Forstærker
Mikser
Kaber
Ophæng
I alt

Incl. Moms Excl. Moms
5922.62
4738.096
1897.32
1517.856
513.39
410.712
1815
1452
592.26
473.808
10740.59
8592.472

Da vi fra baren, selv er i stand til at finansiere 6000 kroner via vores investeringskonto, ligger vores
ansøgning på 4740.59kr i alt.

Ansøgning til Udviklingspuljen.
Vi vil fra BasisBaren gerne ansøge om nedenstående beløb til nyt anlæg i vores bar.
Dette vil blive motiverert mundligt.
Det samlede beløb til et nyt anlæg, lander på 14640.38 incl moms.
Heraf er ca. 12000 til højttalere, forstærker og mikser.
Resten af beløbet er til kabling og ophæng.

Ansøgning til Aktivitetspuljen.
Kære Studentersamfundet
Jeg ansøger om et bevilling af penge hos jeres aktivitetspulje til et arrangement for Sociologi
bachelor og kandidat uddannelserne. Samlet set går der over 500 studerende på sociologistudiet
fordelt på bacheloren og kandidaten. I vores Facebookbegivenhed har vi på nuværende tidspunkt
over 200 studerende der har trykket deltager. Det forholder sig sådan at vores studie er meget
fragmenteret, hvilket kan gøre det svært som studerende at vide hvad der venter forude på
uddannelsen, hvor muligheder for networking på tværs af semestre og studier er sparsomme. Af
den årsag er der blevet taget et initiativ om at holde en fest på Heidi’s for alle studerende på
henholdsvis kandidaten og bacheloren for sociologi, for at kunne bringe hele studiet sammen og
skabe rammerne for at hver enkelt studerende kan skabe sociale bånd på tværs af semestrene.
Dette vil helt specifikt ske via en leg hvorved hver gæst får et nummer alt efter hvor mange der er.
Er der fx 200 gæster, så vil tallene fra 1 til 100 blive givet ud. På den måde er der kun en anden
person til arrangementet der har samme tal som en selv. Dette bliver gjort for at ”tvinge” folk til at
snakke med andre folk på tværs af semestre. Problemet heri ligger i at der ikke er givet noget
incitament til at få dette til at ske. Folk ville ikke føle sig nødsaget til at tage ud og finde sin
partner, hvis ikke der er noget at vinde på det. Af den årsag tænkes det at der vil være en gratis
drink til alle personer der formår at finde deres partner, for at give deltagerne til arrangementet
en grund til socialisere sig med andre. Ideen var umiddelbart at købe samtlige mennesker en
velkomstdrink, men estimatet for denne pris ville komme til at lyde på 5000kr. Herefter var planen
at købe flaskerne i stedet da dette ville blive noget billigere. Denne pris ville umiddelbart lyde på
3200kr hvilket ville dække prisen for 8 flasker. Heidi’s er gået med til at prisen ville lyde på 399 pr.
flaske. Jeres hjælp ville række langt i at hjælpe sociologistuderende til at danne nye
kammeratskaber på tværs af semestre samt hjælpe de nye med at komme i kontakt med flere
mennesker end blot dem på deres eget semester.
Samlet set vil vi gerne søge om 3200 kr. til at kunne afholde vores leg og forhåbentligt skabe et
stærkere sammenhold mellem de sociologistuderende på tværs af semester. Begivenheden vil
finde sted d. 20 december 2016. Resten af aftenen vil stå for de studerendes egen regning.
Tak for jeres tid, På vegne af ”Sociologi på tværs af semestrene”

Ansøgning til Udviklingspuljen
På vegne af BasisBarens bestyrelse søger jeg fra udviklingspuljen midler til indkøb af nye Beerpong-borde.
Vi har i øjeblikket ét bord, der er i stykker, og et andet der er på vej til det – og dermed har vi kun ét bord
der er 100% i orden.
Beerpong er populær i BasisBaren, og vi mener at med en bevilling til nye borde, vil vi kunne sørge for
meromsætning, da bordene vi har nu næsten altid er fyldt op.
Vi søger penge til 3 borde: 3210 ,- inkl. Moms & fragt
Med Venlig Hilsen
Kasper Hedegaard
Kassér, BasisBaren

