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Referat Fællesrådsmøde 

Ordinært møde  
 
Tirsdag d. 13.03.12 kl. 17.00-17.45, Studenternes Hus, mødelokale 2 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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ABC. 

Er lige blevet konstituerede og har valgt formand, næstformand og kasser samt vedtaget 

vedtægter. 

 

 

 03.03 Andre (O) 

 

Benjamin om bestyrelsen: 

Rektor gav en redegørelse for det åbne brev på bestyrelsesmødet. Det var et lukket punkt. 

Bestyrelsesformanden har siden i medierne udtalt at det var et konstruktivt indspark fra de 

studerende og at der vil blive arbejde videre med det. 

 

Karen Marie: 

Opfordrer til at kontakte Forretningsudvalget og bestyrelsesrepræsentanterne hvis man 

oplever problemer på AU i stil med dem der kører i mediedebatten. 

 

Man har oprettet en facebookgruppe for bestyrelsesmedlemmerne hvor der bl.a. kan 

kommunikeres med bestyrelsesmedlemmerne direkte. 

 

Der er gennemført i Universitetsbestyrelsen at der bibeholdes 1 årige bestyrelsesperioder. 

 

  

 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. 

   

 

 

Med venlig hilsen 

Jesper Hilsted Andersen 

Generalsekretær. 

 


