
Opstilling	  til	  studenterrepræsentant	  i	  Studenterhusfondens	  bestyrelse	  
	  

Jeg,	  Per	  Dalbjerg,	  opstiller	  hermed	  op	  til	  posten	  som	  studenterrepræsentant	  i	  Studenterhusfondens	  
bestyrelse.	  	  

Jeg	  har	  siden	  september	  2011	  siddet	  i	  fondens	  bestyrelse,	  hvor	  jeg	  har	  været	  med	  til	  at	  øge	  
Studenterrådets	  engagement	  og	  indflydelse.	  Der	  er	  blandt	  andet	  blevet	  besluttet	  at	  der	  skal	  nedsættes	  
kantineudvalg,	  udvalg	  som	  i	  øjeblikket	  alene	  afventer	  at	  universitetet	  finder	  ansatte	  til	  disse,	  igangsætning	  
af	  kundeundersøgelser,	  bedre	  markedsføring	  og	  prisskiltning,	  og	  et	  øget	  fokus	  på	  nye	  innovative	  løsninger	  
som	  f.eks.	  en	  kantine	  app	  til	  smartphones.	  	  

Det	  har	  været	  mit	  mål	  at	  forsøge	  at	  binde	  bestyrelsesarbejdet	  tættere	  sammen	  med	  det	  øvrige	  arbejde	  i	  
Studenterrådet,	  hvilket	  i	  første	  omgang	  er	  sket	  ved	  at	  øge	  informationen	  til	  resten	  af	  Studenterrådet.	  Dette	  
arbejde	  ønsker	  jeg,	  at	  være	  med	  til	  at	  fortsætte	  samt	  udbygge	  ved	  f.eks.	  at	  bringe	  arbejdet	  op	  i	  de	  
relevante	  politiske	  udvalg.	  

Skal	  vi	  i	  Studenterrådet	  opnå	  synlige	  resultater	  kræver	  det	  ikke	  bare	  en	  aktiv	  indsats	  til	  
bestyrelsesmøderne,	  men	  også	  et	  løbende	  lobbyarbejde	  overfor	  Tom	  Ebbe	  (Direktør	  i	  Studenterhusfonden	  
red.).	  Jeg	  har	  siden	  jeg	  trådte	  ind	  i	  bestyrelsen	  fået	  et	  rigtig	  godt	  forhold	  til	  Tom	  Ebbe,	  og	  vi	  har	  jævnlig	  en	  
uformel	  dialog	  om	  hvordan	  vi	  forbedrer	  fondens	  tilbud	  overfor	  de	  studerende	  og	  studenterforeningerne.	  
Denne	  dialog	  har	  bl.a.	  resulteret	  i,	  at	  Tom	  Ebbe	  er	  begyndt	  at	  kigge	  på	  at	  tilbyde	  alle	  studenterforeninger	  
de	  samme	  lave	  priser	  lige	  meget	  hvilken	  kantine	  de	  er	  tilknyttet	  samt	  en	  generel	  sænkning	  af	  priser	  overfor	  
studenterforeninger,	  det	  er	  et	  arbejde	  jeg	  meget	  gerne	  vil	  følge	  til	  dørs.	  	  

Kantinerne	  på	  Aarhus	  Universitet	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  studiemiljøet,	  og	  det	  betyder	  at	  arbejdet	  i	  
Studenterhusfondens	  bestyrelse	  kan	  have	  en	  afgørende	  betydning	  på	  studiemiljøet.	  Jeg	  vil	  gerne	  fortsætte	  
i	  bestyrelsen	  for	  at	  sikre,	  at	  Studenterhusfonden	  arbejder	  for	  at	  forbedre	  studiemiljøet.	  Det	  kan	  både	  ske	  
ved	  at	  fonden	  tilbyder	  favorable	  vilkår	  til	  studenterforeninger	  men	  også	  at	  fonden	  f.eks.	  varierer	  og	  
udbygger	  deres	  tilbud	  i	  kantinerne	  samt	  deres	  åbningstider.	  

Hvis	  I	  vælger	  mig	  til	  Studenterhusfondens	  bestyrelse,	  for	  i	  en	  repræsentant	  der	  vil	  arbejde	  aktivt	  med	  nye	  
ideer,	  sikrer	  inddragelse	  og	  information	  om	  arbejdet,	  og	  løbende	  lægge	  et	  pres	  på	  fonden	  for	  at	  deltage	  
aktivt	  i	  forbedringen	  af	  studiemiljøet	  på	  Aarhus	  Universitet.	  

Skulle	  i	  have	  spørgsmål	  til	  min	  opstilling	  eller	  mit	  arbejde	  i	  bestyrelsen	  er	  i	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  mig	  
på	  e-‐mail:	  per@sr.au.dk	  eller	  telefon	  60	  62	  25	  07	  	  	  	  	  


