Ansøgning til Aktivitetspuljen
Vi vil fra Caféudvalget gerne ansøge om nedenstående beløb til ølbilletter til forårets tour de fredagsbar.
Tour de fredagsbar vil forgå en fredag i forårssemesteret, den specifikke dato er ikke blevet bestemt endnu.
Det vil være 200 billetter til salg til arrangementet. Arrangementet vil føre deltagerne rundt mellem
Studentersamfundets seks barer, hvilket gør at det er et arrangement, der lægger op til at alle kan deltage
og møde studerende fra andre dele af universitetet. Det er også en god mulighed for at udbrede
kendskabet til de forskellige barer. Arrangementet er et tilbagevendende event, der plejer at være en
succes.
Der ønskes støtte til arrangementet i form af ølbilletter. Gerne 200 stk af 17kr så der er én til hver deltager.
Dette vil sige 3400 kroner inkl. moms. Det kommer til at fremgå tydeligt af reklamematerialet, at
Studentersamfundet har givet tilskud til arrangementet.

Ansøgning til Aktivitetspuljen
Hej studentersamfundet
Mit navn er Sofie Rejkjær Svenden og jeg står for studieturen til Ghent med arkitektur og designs linje:
Arkitektur og urban design her til foråret på 4. semester. I den anledning vil jeg høre, om det er muligt at få
finansiel støtte til transporten til og fra Danmark, samt dernede med et dansk busselskab. Prisen for
transport bliver i alt 53.000 kr. fordelt på 36 studerende, hvoraf en mindre støtte på 10.000 kr. vil hjælpe
hver enkelt studerende finansielt.
Som sagt skal vi til Ghent i Belgien på studietur, hvor vi skal besøge flere forskellige byer i nærheden samt
have et samarbejde med udenlandske arkitektstuderende, som vi alle ser meget frem til. Turen er fra d. 26.
marts til d. 1. april. Støtten til transport vil gøre prisen pr. person væsentlig mindre, og give et større
rådighedsbeløb på turen. Vi håber bl.a. på at få et godt socialt forhold til de studerende dernede, ved
forhåbentligt at spise med dem på restauranter og bruge dele af vores fritid sammen med dem.
Støtten vil derved dække både studenterkulturelle-, sociale og faglige aktiviteter for deltagerne. Der vil blive
udformet en studieturs guide som udleveres til alle deltagerne, hvori vi meget gerne reklamere for
studentersamfundet.

Spørg endelig hvis I vil vide mere om turen eller mangler andre informationer.
Jeg ser frem til at høre nærmere fra jer.

Med venlig hilsen
Sofie Rejkjær Svendsen

Ansøgning til Aktivitetspuljen
Kære Bestyrelse i Studentersamfundet,
Hermed en ansøgning om støtte til vores semesterafslutning for Interaktionsdesign. Vi forventer at have
omkring 70 deltagende studerende fra IxD 1., 3. og 5. semester, og 5-6 forskere/ansatte.
På aftenen vil der være projektpræsentationer fra grupper på 3. og 5. semester.
Instituttet giver mousserende vin/champagne.
Vi vil selv bage en masse pølsehorn, som vi serverer efter oplæggene.
Formatet er som følgende:
18:30-20:00: Projektpræsentationer.
20:00-20:30: Messe med demonstration af produkter (og servering af pølsehorn).
20:30-00:00: Hygge på tværs af semestrene.

BUDGET
Leje lydanlæg (S-et)

250

Dekoration - papirduge, paptallerkener andre ting

500

Sandwiches til frivillige

200

Chips (3 poser for 10)

300

Plastik vinglas (fancy plastglas til champagne).

500

Indkøb - ingredienter til pølsehorn

600

Total

2350

Noter til budget:
Pølsehorn er anslået udgift for ca. 250 stk + ketchup.
Med venlig hilsen - Best regards,
FIxD - fixdaau@gmail.com
Lukas Bjørn
Stud. BSc - Interaktionsdesign, AAU

