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FÆLLESRÅDSMØDE

Kære Fællesråd
Så blev det tid til den anden udsendelse til fællesrådsmødet den 25. april. Der er indkommet ønske fra
Forretningsudvalget om 3 sager til behandling, disse samt en del orienteringspunkter fylder dermed dagsordenen. Den kan virke lidt lang - men vi lover, at det bliver spændende!
Med denne udsendelse får I de nye bilag der er indkommet, mens de bilag, der blev sendt ud for 2 uger
siden ikke er med. Vi har desuden valgt at vedhæfte referaterne. Tidligere har praksis været at referaterne ‘blot’ blev lagt på hjemmesiden, men vi håber at vi på denne måde kan sikre at flere læser dem.
I skal være opmærksomme på, som det fremgår af tidsplanen herunder, at der er en række deadlines
onsdag d. 18. april kl. 10 i forhold til sager til behandling på fællesrådsmødet.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!
Venlige hilsner,
Dirigentinstitutionen
Chefdirigent Troels Ilsø Mahneke, 1.dirigent Eske Møller Pedersen og 2. dirigent Thea P. Frederiksen
dirigent@sr.au.dk

Tidsplan frem til fællesrådsmødet
28. april: Første udsendelse

Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt Bilag 1+2a+2b+3

11. april: Anden udsendelse

Indhold:
Foreløbig dagsorden, samt Bilag 4+5+6+7+8+9

18. april: Deadline kl. 10:00

Ændringsforslag til bilag 6 og 7
Skriftlige opstillinger jf. bilag 8
ÆF og opstillinger sendes til dirigent@sr.au.dk

18. april: Evt. tredje udsendelse

Indhold:
Ændringsforslag og skriftlige opstilinger

25. april: Fællesrådsmøde kl. 19.15
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Foreløbig dagsorden til fællesrådsmøde d. 25.04 2012
Ordinært møde

Onsdag d. 25.04.12 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden: 											

19.15 - 22.00

01

Formalia (O+D+B)
01.01 FRs forretningsorden til orientering (Bilag 1)
01.02 Navnerunde og konstatering af quorum
01.03 Godkendelse af referater fra 13.03.12 (Bilag 4 og 5)
01.04 Godkendelse af dagsorden

19:15 - 19:30

02

Sager til behandling (O+D+B)
02.01 Ramme for budgetafvigelser (Bilag 6) (30 min.)
02.02 Indstilling fra FU vedrørende valget til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 7) (15 min.)
02.03 Valg af studenterrepræsentanter til Studenterhusfondens bestyrelse (Bilag 8) (15 min.)

19:30 - 20:30

Pause med fotografering af Fællesrådet anno 2012

20:30 - 20:50

03

Meddelelser (O)
03.01 Forretningsudvalget (10 min.)
03.01.01 FUs forretningsorden og ansvarsfordeling til orientering (Bilag 2a og 2b)
03.01.02 Andet
03.02 Fagrådsrunde (20 min.)
03.03 Andre (30 min.)
03.03.01 DIs forretningsorden til orientering (Bilag 3)
03.03.02 Politik på Northside Festival
03.03.03 Frivillig på Northside Festival
03.03.04 Studiejob- og arbejdsløshedskampagne
03.03.05 Boligpatrulje
03.03.06 Fællesrådets kalender for efteråret 2012 til orientering (Bilag 9)
03.03.07 Andet

20:50 - 21:50

04

Evt.

21:50 - 21:55

05

Mødeevaluering (udenfor referat)

21:55 - 22:00
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Bilag 4: Referat fra ordinært FR-møde d. 13.03 2012
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Referat													

17.00-17.45

Mandater til stede (navn og fagråd):
Anne S. Andersen (ASBstudenterforum), Sune Koch Rømnow (ARTS), Simon Jylov (teologi),
Søren Holmgaard (DPU), Lasse Kvist Nielsen (ARTS), Rasmus Markussen (ARTS), Sanne E. T. (Biologi). Peter T. Andersen
(ARTS), Ulrik Rønsbo (statsrådet), Andreas B. Olsen (ARTS),
Martin Duus (Oeconrådet), Mikkel Fuglsang (Jurrådet), Fie Schmidt (Jurrådet), Meimei Claudi (Psykrådet), Pernille Melander
(Psykrådet), Laura Munk (ARTS), Eske Møller Pedersen (MFSR),
Mathias Rav (MFSR), BO Tranbjerg (MFSR), Pernille Rosenbæk (IUP).

01 Formalia
Quorum: Vi er i quorum med 20 mandater
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra 09.02.12: Godkendt
													

17.00-17.10

02 Sager til behandling:
02.01 Forslag til ny statut (Bilag 1) (O+D+B)							
17.10-17.25
		
02.01.01 Anden behandling af udkast til statut
		
Sidste gang blev nye statut enstemmigt vedtaget. Hvis det samme gøres denne gang er den endeligt vedtaget.
		

Afstemning for 2. behandling af statutten.
For: 20
Imod:0
Blank:0

Statutten er vedtaget.
			
03 Meddelelser (O)											

17.25-17.35

03.01 Styrelsen (O)
Formanden siger på vegne af den afgående styrelse tak for et godt år med håb om et vedblivende fremtidigt højt aktivitetsniveau.
For 2 uger siden sendte styrelsen et åbent brev til rektor hvor man krævede en årlig evaluering af medbestemmelsen
samt et frihedsbrev til Univers.
Thea er indkaldt til møde med Søren Frandsen herom hvor vi søger at få disse krav gennemført.
Brevet er sendt i fællesskab med Frit Forum og Studenterlauget.
Der arbejdes på landsplan med f.eks. DSF om at få mediedebatten koblet til en diskussion om universitetsloven.

03.02 Fagrådsrunde (O)
Moderate jurister:
Har haft generalforsamling og fået ny bestyrelse. Har fået nye lokaler på en ny foreningsgang.
Alternative jurister:
Har haft generalforsamling.
ASB Studenterforum.
ASB studenterforum er blevet nedlagt og erstattet med 2 nye. Communications council og Academic Business Council.
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Statsrådet:
Er ved at omstrukturere rådet til et fagråd med ny udvalgsstruktur
ARTSrådet:
Har haft konstituerende møde siden sidst.
Begynder i denne uge på en forårskampagne der løber i april. Arbejder med det nye store nobelbibliotek. Begynder på
en proces omkring fredagsbarenes nye struktur.
Indkaldt til kaffemøde med Mette Thunø om bedre samarbejde fremadrettet.
Har fået sit eget blad.
TEO:
Har fået en masse nye medlemmer og ny formand. Arbejder på at samarbejde mere med sine nabofag og ARTSrådet.
DPU:
Har fået nye medlemmer. Er ved at planlægge generalforsamling.
Bioloigerne:
Har fået ny formand og nye medlemmer.
PSYKrådet:
Har fået genvalgt sin formand. Har konstituerende møde næste måned. Arbejder med flytningerne.
MFSR:
Har haft konstituerende måde hvor man har valgt ny formand og kasser og ellers halveret antallet af indvalgte.
Oeconrådet:
Forhandler om lokaleplaceringer med instituttet. Studievejledningen er flytte over på jura, hvilket man har oplyst de
studerende omkring.
Har fået lavet ny studieordning for erhvervsøkonomiuddannelsen, som man ønsker at forbedre.
Ellers er man ved at forberede sig på flytningerne.
Molykylær:
Har holdt workshop for de studerende. Arbejder på at få flere lokaler.
Arbejder emd Idrætsdag og studietur.
ABC.
Er lige blevet konstituerede og har valgt formand, næstformand og kasser samt vedtaget vedtægter.
03.03 Andre (O)
03.04 Kalender (O)
På fredag holdes der 80 års fødselsdag for Studenterrådet.
Om aftenen er der middag og koncert. Der kan købes billetter i døren til koncerten med start kl. 21.30.
11. april er der fællesråds møde som ligger for tæt på dette møde.
Mødet er flyttet til 25. april. Kl. 19.15-22.15
04 Eventuelt												
17.35-17.45
Der afholdes DSF politikkonference på KU den 20.-22 april. Hvor man er velkommen til at deltage som delegeret. Kontakt styrelsen for tilmelding og info.
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Bilag 5: Referat fra konstituerende FR-møde d. 13.03 2012
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning

Referat. 												

18.00-22.00

											
01
Konstituering
(O+D+B)									

18.00-18.20

01.01 Optagelse af nye fagråd
Academic Business Council, Communications Business Council og IHA ønsker optag af disse råd i Studenterrådets
Fællesråd.
Da fællesrådet ingen indvendinger har herimod er alle 3 råd optaget.
01.02 Gennemgang af mandatfordeling
Mandatfordelingen gennemgås af formanden.
Der fordeles nu mandater efter pr. påbegyndt 1000 studerende.
01.03 Valg af Dirigentinstitution
Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen er valgt som stemmetællere.
Troels I. Mahneke opstiller som eneste kandidat som chefdirigent.
Valget af dirigent er skriftligt.
Ingen ønsker at stille op som modkandidat.
Afstemning:
For: 37
Imod: 0
Blank: 2
Valg af 1. dirigent.
Eske Pedersen stiller op som eneste kandidat.
Ingen ønsker at stille op som modkandidat og dermed er Eske valgt.
Valg af 2. dirigent.
Thea P. Frederiksen stiller op som eneste kandidat
Ingen ønsker at stille op som modkandidat og dermed er Thea valgt.
02

Formalia

(O+D+B)									

18.20-18.30

Følgende mandater er tilstede:
Anne S. Andersen (CC), Louise L. Østergaard (CC), Isabella Møller (CC), Maya Holm (ABC), Anneline Haubjerg (ABC),
Simon Hartington (ABC), Karina Juhl Kristiansen (ABC), Brian Læsø Sørensen (ABC), Sune Koch Rømnow (ARTS),
Peter Thuborg (ARTS),
Maja Kjær Sloth (ARTS), Sanne E. T. (BFU), Pernille B. T. (MoGenS),
Nanette G. Jørgensen (Oeconrådet), Mathias Møller (ARTS), Sara Hark (ARTS),
Helle N. Gregersen (ARTS), Simon Jahr (teologi), Søren Holmgaard (ARTS),
Lasse Kvist Nielsen (ARTS), Rasmus Markussen (ARTS), Simon Holst Møller (statsrådet),
Jeppe Laursen (Statsrådet), Andreas B. Olsen (ARTS), Martin Duus (Oeconrådet),
Mikkel Fuglsang (Jurrådet), Kernneth V. Johansen (Jurrådet), Fie Schmidt (Jurrådet), Meimei Claudi (Psykrådet), Pernille Melander (Psykrådet), Laura Munk (ARTS),
Eske Møller Pedersen (MFSR), Mathias Rav (MFSR), BO Tranbjerg (MFSR),
Pernille Rosenbæk (ARTS), Helena K. Klulsen (IHA), Matthias R. Ragnaysson (IHA),
Kaare Svensgaard (IHA), Ronni Mikkelsen (MR).
02.01

Konstatering af quorum: Med 39 mandat er fællesrådet i quorum.
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02.02 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden.
Der er kommet et ændringsforslag 1.
Afstemning:
Vedtaget ved kvalificeret flertal.
Ændringsforslag 2.
Afstemning:
Vedtaget ved kvalificeret flertal.
SR forretningorden 2012.
Vedtaget ved kvalificeret flertal.
Konstatering af lovlighed: Mødet er lovligt.
Godkendelse af dagsorden: nyt punkt 5.10 – valg til politisk udvalg
Nye dagsorden er godkendt.
03

Årsrapport og beretning (O+D+B)									

18.30-19.30

03.01 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport
Generalsekretæren fremligger årsrapporten.
03.02 Styrelsens beretning
Thea P. Frederiksen fremligger styrelsens beretning.
03.03 Den Kritiske Revisions beretning
Revisorerne anbefaler at regnskabet godkendes.
03.04 Godkendelse af årsrapport
Afstemning om godkendelse:
Årsrapporten er godkendt.
03.05 Godkendelse af Styrelsens beretning
Afstemning om godkendelse:
Styrelsens beretning er godkendt.
Pause og aftensmad											

19.30-20.00

04

20.00-21.00

Retningslinjer for det rådsåret 2012 (O+D+B)							
2 mandater fra medicin er ankommet fra andet møde:
Nina Bjerre Andersen (MR), Sanne Thysen (MR).
Med fællesrådets godkendelse er det samlede mandatbærerantal således på 41 herfra.
04.01 Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet
Per og Jakob fra styrelsen fremligger arbejdsplan for 2012.
Der er stillet 3 ændringsforslag til arbejdsplanen fra ARTSrådet,
Som præsenteres og diskuteres.
Forslag nr. 1
Afstemning:
For: 15
Imod: 24
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Blank: 2
Forslaget er faldet.
Forslag nr. 2
Afstemning:
For: 15
Imod:26
Blank:0
Forslaget er faldet.
Forslag nr. 3
Afstemning:
For:16
Imod:22
Blank:3
Forslaget er faldet.
Vedtagelse af studenterrådets arbejdsplan 2012
Afstemning:
For:40
Imod:0
Blank:1
Arbejdsplanen er vedtaget.
04.02 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg
Niels Dyrholm orienterer om LUPUS.
Ved håndsoprækning stemmes om kommissoriet for LUPUS.
Afstemning.
For:41
Imod:0
Blank:0
Kommissoriet er vedtaget.
Maria Juhler orienterer om AUPUS.
Ved håndsoprækning stemmes om kommissoriet for AUPUS.
Afstemning.
For:41
Imod:0
Blank:0
Kommissoriet er vedtaget.
04.03 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision
Thea Frederiksen orienterer om retningslinjerne.
Afstemning.
For: 37
Imod: 3
Blank:1
04.04

Indkomne forslag
04.04.01 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg
Thea Frederiksen orienterer om retningslinjerne.
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Der forslås et honorar på 3000 kr. for det kommende rådsår
Afstemning.
For: 40
Imod:0
Blank:1
04.04.02 Principbeslutning om trimesterstruktur
Maria Juhler orienterer. Christoffer fra Oeconrådet ønsker ikke at blive betragtet som medstiller af forslaget,
som specificeret i opstillingen.
Afstemning.
For: 28
Imod: 6
Blank:7
Pause													

21.00-21.10

05

21.10-21.50

Valg (O+D+B)											
05.01 Valg af Studenterrådets formand
Per Dalbjerg og Jakob L. Ruggaard stiller op i kampvalg.
Hver kandidat motiverer sit kandidatur.
Der stemmes ved skriftlig afstemning.
Per Dalbjerg er valgt som ny formand for Studenterrådet
05.02 Valg af Studenterrådets næstformand
Jakob L. Ruggaard stiller op, som eneste kandidat.
Jakob L. Ruggaard er valgt som ny næstformand for Studenterrådet
05.03

Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg
De 5 kandidater motiverer deres opstilling.
Ulrik Rønsbo, Simon Ø. Chievitz, Bo Tranbjerg, Heidi K. Andersen og
Allan G. Vesterlund er alle valgt ved fredsvalg.
Tillidsvalg til det samlede forretningsudvalg.
Resultat: Der er tillid fra Fællesrådet.
05.04 Valg af 4 medlemmer til valgkommissionen
Opstillede: Sune K. Rønnow (ARTS), Louise L. Østergaard (CC), Bo Tranbjerg (MFSR), Laura M. Petersen (ARTS).
Alle er valgt.
05.05 Valg af mindst 2 kritiske revisorer
Opstillede: Brian L. Sørensen (ABC) og Andreas Birk Olsen (ARTS)
Begge er valgt.
05.06 Valg af medlemmer til Studenterfonden af 1963
Opstillede: Martin Duus (Oeconrådet), Jeppe R. Laustsen (Statsrådet),
Helene Håbendal (ARTS), Mathias Møller (ARTS), Benjamin B. Boelsmann (ARTS).
Alle er valgt.
05.07 Valg af medlemmer til Aarhus Universitets valgudvalg
Opstillede:Mikkel Fuglsang (Jurrådet), Per Dalbjerg (Oeconrådet),
Jakob Ruggaard (ARTS), Eske M. Pedersen (MFSR).
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Mikkel Fuglsang og Per Dalbjerg er valgt. Jakob Ruggaard og Eske M. Pedersen er suppleanter.
05.08 Valg af medlemmer til aktivitetspuljen
Selvskrevne medlemmer: Formand Per Dalbjerg,
Generalsekretær Jesper H. Andersen
Opstillede: Laura Munk (ARTS), Matthias Ragnarson (IHA), Lea Rosa Kvist (ARTS).
05.09 Valg af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Sport
Opstillede: Claus-Bjørn Diderichsen (Oeconrådet)
Han er valgt.
05.10 Valg til AUPUS
Opstillede: Sune K. Rønnow (ARTS), Rasmus Markussen (ARTS), Simon Sejler (ARTS), Nanette G. Jørgensen
(Oeconrådet), Christian Kraglund Andersen (MFSR),
Steffen Videbæk Petersen (MFSR), Mathias Rav (MFSR), Maria Juhler (Statsrådet), Maja K. Sloth (ARTS), Nina Bjerre
(MR), Ulrik Rønsbo (Statsrådet), Helene Håbendal (ARTS).
Alle er valgt.
05.11 Valg til LUPUS
Opstillede: Martin Duus (Oeconrådet), Jeppe R. Laustsen (Statsrådet),
Bo Tranbjerg (MFSR), Christian S. Jensen (Geologi), Sune K. Rønnow (ARTS),
Rasmus Markussen (ARTS), Andreas Olsen (ARTS), Kasper K. Andersen, Mathias Møller (ARTS), Simon H. Møller
(Statsrådet), Sara Hark (ARTS), Ulrik Rønsbo (Statsrådet).
Alle er valgt.
06

Eventuelt											
21.50-21.55
Som tak for deres store indsats for Studenterrådet får de afgående styrelsesmedlemmer, afgående formand og afgående næstformand en gave.
Herefter giver Studenterhus Aarhus en forfriskning i Caféen.

07

Mødeevaluering (Udenfor referat)									

21.55-22.00
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Bilag 6: Ramme for budgetafvigelser
Baggrund:
Studenterrådets nye statutter fastslår at Fællesrådet alene kan godkende budgetafvigelser (§42 stk. 2),
men også at Fællesrådet kan fastlægge en ramme indenfor hvor Forretningsudvalget kan foretage budgetafvigelser. (§42 stk. 3).
Denne ramme er vigtig for at sikre fleksibiliteten i Studenterrådets Økonomi. De seneste år har vist at det
er svært at fastlægge et budget der holder igennem hele året, da vi ofte oplever situationer der kræver
en afvigelse fra budgettet. Det være sig IT udstyr der bryder ned, tilbud om at engagere sig i aktiviteter,
uforudsete omkostninger i vores service aktiviteter, opsigelser og politiske situationer, der kræver umiddelbar handling.
Uden en ramme som Forretningsudvalget og derved også vores Generalsekretær kan afvige fra budgettet med, er det svært at udnytte Studenterrådets ressourcer optimalt og reagere i rette tid, da det vil
betyde at vi skal afvente et kommende Fællesrådsmøde og de gældende deadlines.
Det er samtidig en vigtig pointe at vi hurtig kan stå i en situation, hvor Fællesrådet skal tage stilling til
beslutninger af driftsmæssige karakter som egentlig ligger hos Generalsekretæren og Forretningsudvalget, men hvor en manglende ramme for budgetafvigelser vil løfte denne over i Fællesrådet.

Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller derfor til Fællesrådet at de godkender nedenstående ramme for budgetafvigelser jf. §42 stk. 3:
Studenterrådets Forretningsudvalg må godkende enkelte budgetafvigelser på op til 50.000 kr, en sådan
disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på førstkommende møde jf. §42 stk. 3.
De godkendte budgetafvigelser må sammenlagt maksimal føre til en ændring af Studenterrådets budgetterede årsresultat på 100.000 kr.

Yderligere oplysninger:
Skulle der være behov for opklarende spørgsmål til denne indstilling eller kommentarer kan man altid
henvende sig til forretningsudvalget repræsenteret ved:
Per Dalbjerg
per@sr.au.dk
60 62 25 07
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Bilag 7: Indstilling fra FU vedrørende valget til Studenterhusfondens bestyrelse
Baggrund:
Det tætte naboskab imellem SR og SHF skaber en række overlappende interesseområder
af både politisk og forretningsmæssige karakter, som er væsentlige for Studenterrådet at pleje balanceret og hensigtsmæssigt.
Det er vigtigt for Studenterrådet at den politiske linje og de mål der søges af studenterrepræsentanterne
i SHF bestyrelse er på linje med Fællesrådet, FU og udvalgene herunder. Med generalsekretæren placeret i SHF bestyrelse sikres denne sammenhæng.
Samtidig er SHF og SR forretningsmæssigt tæt forbundet på en række af SR’s services herunder Studenterhåndbogen, Delfinen, Studiemessen, Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag samt andre ad
hoc arrangementer i Studenternes Hus.
Det er derfor vigtigt at sikre sammenhæng og koordinering imellem alle SR’s interesser i SHF bestyrelsesarbejde. Som bindeled mellem SR’s politiske og forretningsmæssige interesser kan generalsekretæren sikre dette i SHF’s bestyrelse.
Samtidig er generalsekretæren pga. sin fysiske arbejdsplacering og tætte daglige kontakt med SHF’s
direktør velinformeret om SHF’s arbejde og kan gøre brug af dette i SHF’s bestyrelsesarbejde til fordel
for SR’s interesser.

Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til beslutning i Fællesrådet at Studenterrådet hvert år indstiller Studenterrådets Generalsekretær som én af de 3 studenterpladser i Studenterhusfondens bestyrelse.
De øvrige 2 bestyrelsespladser som Studenterrådet skal indstille til fastsættes ved valg hvert år i Fællesrådet, som hidtil.

Yderligere oplysninger:
Skulle der være behov for opklarende spørgsmål til denne indstilling eller kommentarer kan man altid
henvende sig til forretningsudvalget repræsenteret ved:
Per Dalbjerg
per@sr.au.dk
60 62 25 07
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Bilag 8: Valg af studenterrepræsentanter til Studenterhusfondens bestyrelse
Studenterrådet skal indstille 3 studerende til bestyrelsen i Studenterhusfonden.
Hvis indstillingen fra Forretningsudvalget ang. beslutning om indstilling af Generalsekretæren til Studenterhusfondens bestyrelse bliver vedtaget er den ene af de 3 pladser dog reserveret til den til hver en tid
ansatte Generalsekretær.
De 2 (3) studerende skal vælges på Fællesrådsmødet den 25. april.
Arbejdet i bestyrelsen beløber sig til 4 møder om året af halvanden times varighed og derudover en
løbende koordinering med de øvrige studenterrepræsentanter og Studenterrådet. Bestyrelsesåret løber
fra august 2012 til august 2013.
Man er som studenterrepræsentant indstillet af Studenterrådet forpligtet af de politiske beslutninger der
tages i Studenterrådet.
Man kan læse mere om Studenterhusfonden på deres hjemmeside www.studenterhusfonden.dk.
Man kan også kontakte de nuværende studenterrepræsentanter i bestyrelsen:
Per Dalbjerg
60 62 25 07
per@sr.au.dk
Jesper Hilsted Andersen
20 78 68 44
generalen@sr.au.dk
Troels Bo Knudsen
22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Skriftlige opstillinger:

Såfremt dirigentinstitutionen den 18. april kl. 10:00 har modtaget en skriftlige opstillinger sendes de ud til
Fællesrådet den 18. april. Der er også mulighed for at stille op på mødet.
Valget vil foregå skriftligt.
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Bilag 9: Fællesrådets kalender for efteråret 2012
Studenterrådets Studiemesse løber af stablen d. 3.-5. september
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag afholdes den 14. september.

Følgende datoer reserveres til fællesrådsmøder i efteråret 2012:
Onsdag d. 19/9
Onsdag d. 24/10
Torsdag d. 22/11
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