
 

 

Fællesrådsmøde 

- Ordinært - 

 

Onsdag d.16.09.09 kl. 19.15-22.00 

Studenternes Hus mødelokale 1 
 
 

01 Formalia 

Der er ikke quorom, men der forslås at hvert mandat bærer to mandater. Fællesrådet samtykker til 

dette. Vi når dermed over 17 mandater og er således i quorom.  

Referatet fra sidste møde er godkendt.  

 

02 Sager til behandling 

To presserende sager der er kommet på dagsordenen. Danmarks Største Fredagsbar og 

Stakbogladen. De tre oplæg bliver flyttet op til før de to ekstra punkter.  

 

02.01 Kort præsentation af Studenterrådets nye ansatte 

 

02.02 Suppleringsvalg til Styrelsen ( 3 pladser på valg) 

De to opstillede er valgte ved akklamation. 

 

02.03 Valg af spidskandidater til bestyrelsesvalget  

Ronni: vi har tre personer som vi finder egnede til universitetsbestyrelsen og som vil gavne vores 

sag. 

Vi skal først beslutte om vi vil have en, to eller tre spidskandidater. 

Svend: Jeg vil gerne foreslå at vi har tre spidskandidater. 

Ronni: Vi opererer med tre spidskandidater. Vi skal således finde ud af hvem de spidskandidater 

skal være. Jeg synes vi skal lave en tillidserklæring, så vi tager en hurtig afstemning. 

Svend: Hvad har kandidaterne gjort sig af tanker omkring bedre samarbejde mellem Fællesrådet og 

Bestyrelsen. 

Anna: for mit vedkommende kommer det ret naturligt. Det er ved at være et stykke tid siden jeg har 

siddet i Styrelsen og min tilknytning er ikke blevet mindre derefter. Mere formaliseret kræver det at 

der bliver indkaldt til KGB møder, og det kræver så også at der er folk fra fællesrådet der møder op 

til disse møder. 

Henriette: De sidste 14 dage har jeg nærmest boet her på Studenterrådet og noget jeg virkelig gerne 

vil fortsætte med. Tage de debatter vi har videre til Bestyrelsen, så alle har muligheder for at 

komme med input. Vigtigt med større opbakning til KGB møderne. 

Maja: Min motivation for at stille op sidste år og igen i år er at jeg bruger størstedelen af min tid på 

studenterpolitisk arbejde. Her til morgen var jeg til møde med bestyrelsesformand Jens Bigum, som 

gik ud fra at jeg var med i bestyrelsen pga. mulighederne for gode fremtidige job. Jeg synes det er 

tid til at få rusket lidt op i bestyrelsen og få sagt de studerendes mening, og vi skal helt sikkert have 

KGB op at køre, eller finde en anden løsning.  

Karen Marie: Har i tænkt at køre valgkampagne meget lokalt eller sprede det ud? 



Henriette: Pt. er mine tanker at det bliver mest på ASB. Der er så mange studerende på ASB og det 

har vist sig at de er gode til at stemme. Sådan som systemet er nu er det vigtigt at vi får flest mulige 

stemmer til Studenterrådet. 

Anna: Jeg har opbakning i mit fagråd til at jeg ikke kun behøver at fokusere på mit eget område, og 

derfor er der overskud til at tage et andet område med, som f.eks. naturvidenskab eller medicin. 

Primær fokus er at vi skal fortælle om at der er et valg, således vi er informerende og ikke kun en 

kandidat, det skal være på en ordentlig og saglig måde.  

Maja: Vi har slet ikke snakket om det endnu, men vigtigt at vi dækker hele universitetet intensivt, 

og dermed en fælles strategi fra os alle. Jeg vil selvfølgelig gerne dække humaniora, men NAT og 

SUN er vigtige at komme ud til også. 

Ronni: Alle tre kandidater er blevet valgt. Nu har vi valgt tre spidskandidater, så nu skal vi beslutte 

os for hvordan vores lister skal være. Overordnet forslag er at bruge samme princip som sidst. Alle 

spidskandidaterne skal opstilles på en fælles spidskandidatliste. De resterende kandidater skal stilles 

op i listeforbund på andre liste. Der er den fordel, at det er mere demokratisk fordi 

spidskandidaterne skal lave valgkamp. Ulempen er, at det er mere usikkert fordi der er en vis 

ustabilitet i tilfælde af mange stemmer på en uventet liste. Det forslåede bud fra valgkommissionen 

er godkendt.  

Folk i valggruppen: Ronni, Nils H., Troels Mahneke, DPU vender tilbage med en anden, Thea 

finder en humanist.  

 

02.04 ”Universitetet under pres” oplæg v. Nils Wiese, næstformand for Danske Studerendes 

Fællesråd. 

Intet referat 

 

02.05 ”Kvalitet koster” oplæg v. Line Hjarsø, Lærerstuderendes Landskreds, talsperson for 

Kvalitet Koster. 

Intet referat 

 

02.06 ”Aarhus Universitet under finansieringspresset og hvad gør vi?” oplæg ved Svend 

Dyrholm, formand 

Intet referat 

 

02.07 Evt. samarbejde med Fairtrade University v. Thea Frederiksen, næstformand 

Sløjfes, da Thea er syg. 

 

02.08 Stakbogladen 

Svend: Stakbogladen betaler som den eneste universitetsboghandler husleje, og får heller ikke 

tilskud til personalelønninger og rengøring. 

Jens Viltoft, leder af Stakbogladen, vil gerne have at vi opkøber dem.  

Vi vil have en mulighed for at disponere over indkøb, priser og rabatter. På bundlinien, hvis vi ikke 

opkøber Stakbogladen, vil de muligvis lukker eller blive opkøbt af Samfunds Litteratur i 

København.  

Vi vil gerne spørge om lov til at optage et lån og købe Stakbogladen. I og med at 

ejerskabsforholdene ændres vil vi kunne spare ca. 1 million om året i driftsomkostninger. 

Ronni: Jeg vil sige at det lyder som en spændende idé, og der kunne være nogle interessante 

samarbejdsaftaler med f.eks. FADL.  

Nils H.: umiddelbart vil jeg gerne se nogle tal på forholdene. 

Anna: Hvad er risikoen for at det går galt, og hvad sker der med os hvis der går galt. 



Karen Marie: Jeg ser en klar fordel at vi holder vores Stakbogladen lokalt. 

Louise: Stakbogladen vil blive holdt separat fra Studenterrådets regnskab. 

Svend: Underskud og overskud vil blive bibeholdt i Stakbogladen. 

Inge: Hvordan forsvinder huslejen ved at vi ejer dem. 

Svend: Siden man ikke må eje egne bygninger må man heller ikke eje egne forretninger da det ses 

som konkurrenceforvridende. Ved at skifte fra et aktieselskab til at være en studenterorganisation 

der ejer Stakbogladen forsvinder huslejen. 

Ronni: Under forudsætning at det er økonomisk rentabelt og økonomisk muligt er Fællesrådet 

positivt indstillet overfor købet af Stakbogladen. 

 

02.09 Danmarks Største Fredagsbar 

Svend: Som i alle ved har SRL tidligere arrangeret Danmarks Største Fredagsbar, men i midten af 

august trak vi stikket på denne anordning, hvilket primært angår mikskommunikation og mistillid 

mellem SL og SR. 

Processen fremover bliver at Styrelsen sætter sig ned og ser på resultatet af denne fredagsbar og 

evaluerer på hvordan fremtidige fredagsbarer skal afholdes. 

Karen Marie: Anders Bylling og Jakob Nielsen vil de begge sidde med omkring hvad der skal ske 

med Danmarks Største Fredagsbar i fremtiden. 

Anna: Formanden for festforeningen for psykologi som ville beklage at de ikke har været mere 

inddraget i idéfasen. Vigtigt at holde både opstarts- og evalueringsmøder. 

Louise: projektet er lavet på tre uger. Ideen var, at det skulle blive mere folkeligt. Sporten var glad 

for at blive inddragede. Der blev omsat for en kvart million i den lille bar, så det kunne godt hænge 

sammen økonomisk selvom man kunne have egne øl med på pladsen. Tanken var, at der skulle 

være noget for alle med et gratis telt med flere små bands og et stort telt med TV2, hvor man kunne 

komme ind og høre nogle større bands. 

Brian: Super fedt at folk bare kunne komme ind. Der er mange penge der ryger når folk ikke vil 

betale 120 kr. for at se TV2.  Jeg synes det er en rigtig god idé at der er valgmuligheder i det. 

Karen Marie: Ærgerligt at det havde været så dyrt at komme ind at se koncerten. Der var rigtig 

mange der syntes det var for dyrt.  

Det var fedt at der var noget anderledes musik i løbet af dagen. 

Anna: Jeg syntes der var noget for alle, så det er ærgerligt der er så meget brok. Folk siger at det så 

bare skulle koste 40 kr. for det hele. Konceptet er måske bare ikke landet endnu, folk har ikke 

vænnet sig til det. 

Størstedelen kommer nok for bare at være og ikke for at høre kendt musik. 

Maja: det var virkelig dejligt at det var et åbent arrangement, for en fredagsbar er noget åbent hvor 

man kan komme og gå som man har lyst til. Ligger godt i tråd med vores politiske linie omkring 

åbenhed. 

Måske en fin idé med mindre bands der er billigere. 

Benjamin: Jeg tror man skal være opmærksom på musikvalg, utrolig svært at finde noget der 

rammer bredt. Hvis man skal finde noget der rammer bredt skal man måske tilbage til noget der er 

nostalgi.  

Karen Marie: det er svært at holde sig fra konceptet og processen i det, det startede SRL og ikke 

SR, så der er lidt der. Evt. lave den ene af fredagsbarerne om til en alternativ koncert og et stort 

navn et andet sted.  

De frivillige syntes ikke det var fedt at være frivillig, de skulle pludselig til at arbejde flere timer og 

fik mindre for det. Der var nogle der havde en uheldig oplevelse med Thor. 

Anna: Danmarks Største Fredagsbar startede som fusionsfest i Studenterrådet. Konceptet er dermed 

ikke så gammelt, 90 kr. har ikke tidligere umiddelbart været rentabelt.  



Jeg synes vi skal overveje at gøre noget med maden, de løb tør allerede ved en 20-21 tiden. 

Unipizza vil meget gerne levere til fremtidige fredagsbarer.  

Ronni: Sådan som jeg hører det er det imponerende at få stablet arrangementet på så kort tid, men 

generelt lavere priser, og ikke nødvendigvis dyre bands.  

 

03 Meddelelser 

Ronni, SUN: Mest skelsættende er at foreningen for danske lægestuderende har lagt sag an mod 

sundhedsministeren, men dog tabt den, så vi overvejer om vi skal anke den. 

Anna, SAMF: Første møde i Statsrådet. Lokalefordelingen er det der pt. arbejdes på. Vi har faglig 

dag, hvis man er interesseret i at høre om finansloven på tre planer. Det foregår på næste onsdag. 

Henriette, ASB: Valget skal vi virkelig have på dagsordenen.  

Karen Marie, økonomi: Vi har gennemført vores studiegrupperotationsordning med stor succes. 

Det tyder på at vi for første gang på økonomi skal have kampvalg til studienævnet. 

Nils, NAT: Vi har international dag på vores eget fakultet. Vi har ugen efter et 

introduktionsarrangement for de nye studerende. Vi begynder at holde forberedelsesmøder til vores 

studienævnsmøder, dette starter i oktober og derefter skal det være mere permanent. 

Simon, HUM: Vi har afholdt vores første møde efter sommerferien. 

Svend, Styrelsen: Studiemessen gik rigtig godt, den gik flydende. Studiekalenderen er endelig 

blevet til noget, og salget til næste år er gået i gang og det tegner godt. 

Maja, Universitetsbestyrelsen: Der er seminar på Sandbjerggods d. 21-22. september, hvor der er 

bestyrelsesmøde om tirsdagen og jeg kunne derfor godt tænke mig et KGB møde. Er der nogle der 

kunne være interesseret i at komme til et sådant møde og hvornår skulle det så være? 

Anna, Henriette, Karen Marie er interesserede i et KGB-møde.  

 

04 Eventuelt 

Anna: Universitetet har nedsat en frafaldstaskforce, der sidder jeg i. Jeg sidder i arbejdsgruppe med 

Hr. Kruse omkring frafaldet på DPU. Der skal laves analyser på hvad der er af godt og dårligt 

frafald på universitetet.  

 

05 Mødeevaluering 

 


