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Referat fra konstituerende Fællesrådsmøde d. 19.02.2015 

Torsdag d. 19.02.15 kl. 17.15-22.00, Studenternes Hus, Mogens Zielerstuen. 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Konstituering  

1.1 Optagelse af nye fagråd (O) 

Der er ingen nye fagråd, da ingen har søgt om optagelse. 

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2015 (O) 

Mandatfordelingen for 2015 er som i 2014 med undtagelse af, at ABC har fået et mandat ekstra og dermed 

har 6 i stedet for 5. 

1.3 Valg af stemmetællere (O+B) 

David fra DSR/IHA og Michael fra MoGenS er valgt pr. akklamation. 

 

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 1) 

1.4.1 Valg af Chefdirigent (Bilag 2) 

Kåre fra MFSR opstiller til posten. Der foretages jf. statutten en tillidsafstemning. Der er tillid til 

Kåre, som dermed er valgt. 

1.4.2 Valg af Førstedirigent (Bilag 3) 

Esben fra Statsrådet opstiller til posten. Esben er valgt pr. akklamation. 

1.4.3 Valg af Andendirigent (Bilag 4) 

Lieve fra ARTS opstiller til posten. Lieve er valgt pr. akklamation. 

 

2. Formalia 

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

Mandatbærere: Rikke Rode (ARTS), Nathja Rasmussen (ARTS), Kristina Christensen (ARTS), Daniel 

Slater (ARTS), Jeppe Kaas (ARTS), Lea Kvist (ARTS), Andreas Olsen (ARTS), Alice Sahinkuye (ARTS), 

Pernille Madsen (ARTS), Carina Nielsen (ARTS), Søren Sørensen (ARTS), Ebbe Christensen (ARTS), 

Martin Duus (Oecon), Sana Doost (Stats), Tulle Mouridsen (Stats), Pernille Melander (Psyk), Rasmus 

Bendixen (Psyk), Anders Pihlkjær (JUR), Joachim Mikkelsen (ABC), Morten S. Svendsen (ABC), Emil 

Outzen (CC), Julius Hvidt (Mediciner), Ane Christensen (Mediciner), Jonathan Damsgaard (Mediciner), 

Jesper Simonsen (MFSR), Lauge Hoyer (MFSR), Eske Pedersen (MFSR), David Bækby Houborg (BFU), 

Daniel Hulgaard (DSR/IHA), Dannie Lehmann (DSR/IHA), Andreas Kristensen (DSR/IHA), Laura Ryø 

(MoGenS), Klaus Pedersen (IGOR). 
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Suppleanter: Camilla Pallesen (ARTS), Marie Thuesen (JUR) 

Tilstedeværende uden mandat: Sissel Sørensen (FU), Kirstine Pedersen (ARTS), Leon Iversen (Stats), 

Anders Doktor (IGOR), Mads Jørgensen (Stats), Bo Tranberg (Fysik), Hanna Ravn (Biologi), Mads 

Warming (BFU), Julius Petersen (IGOR), Bertil Moesgaard (FU), Pernille Bülow (IGOR), Tara Bladt 

(MoGenS), Michael Nguyen (MoGenS), Sarah Junge (Stats), Allan Vesterlund (afgående formand FU), 

Charlotte Stark (generalsekretær), Sune Koch Rønnow (ARTS). 

 

Der er 33 mandater til stede fra 4 hovedområder, hvorfor quorum kan konstateres. Fællesrådet har givet 

tilladelse til, at ARTSrådets sidste mandat må gives til en person, der kommer for sent, når denne person 

dukker op. 

 

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 5) 

Forretningsordenen er vedtaget. 

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 09.12.2014 (O+D+B) (Bilag 6) 

Referatet er godkendt. 

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 

FU indstiller til, at man bytter rundt på punkt 3.1 og 3.2. Dagsordenen er godkendt med denne ændring. 

 

 

3. Årsrapport og beretning 

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2014 (O) (Bilag 7) 

Allan fremlægger beretning. Ændring af planloven. Europaparlamentsvalg. Universitetsvalg. 

Problemanalysen. Danske Studerendes Fællesråd. Udvalget for Kvalitet og Relevans. Fællesrådet. 

Forretningsudvalget. Sekretariatet. LUPUS. AUPUS. Studienævn og Akademiske Råd. 

Universitetsbestyrelsen. Fagråd. Kommunikation. Aktivitetspuljen. Northside. Politikkonference. Danmarks 

Største Fredagsbar og Idrætsdag. 

3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O) 

Charlotte fremlægger årsrapporten. 

Spørgsmål fra Fællesrådet: 

- Fællesrådet vil gerne opdateres på, hvorfor tallene for delfinen ser ud, som de gør, når dette er blevet 

undersøgt nærmere. 

- Man kan overveje, om mange firmaer bevæger sig væk fra trykte annoncer til andre former for medier. 

- Det er en god ide at nævne de specifikke årstal i gennemgangen frem for at bruge termerne ”i år”, ”sidste 

år”, ”forringe år” osv., da det ellers kan være svært for tilhørerne at følge med. 

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O) 
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Den kritiske revisions bemærkninger til årsrapporten: 

- Man bør overveje, om serviceaktiviteter skal anføres som indtægter. Dette vil give et bedre overblik. 

- Hvad gør man ved annonceindtægter ift. Delfinen? Der vil blive sat større fokus på dette fremadrettet. Det 

endelige årsregnskab fra revisoren er kommet i sidste uge, så forudsætningerne for at grave helt ned i 

tallene er ikke så gode, som da det konstituerende møde lå i april. Det kommende FU skal måske lave en 

revurdering af budgettet. 

- DSFI: Omkostninger til indkøb til barsalg er markant større end forventet. Har man købt dyrere ind i år? 

Ja. Sidste år købte man mindre ind end normalt, fordi der var noget til overs fra året før.  

- Forhold omkring studiekalenderen? Der er fokus på dette. 

- Serviceaftale for EDB? IT-aftale er væk, og der er muligvis nogle ting AU-IT ikke har overholdt. Dette 

undersøges. 

- Studiekalenderen? Ny model med ekstern grafiker og andet materiale. Dette bør medregnes i budgettet 

næste år. 

- Der er renteudgifter for knap 5000 kr. Men indtægter for knap 2000. Hvorfor dette? Dette ved man ikke. 

  

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B) 

Årsrapporten er godkendt. 

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B) 

Forretningsudvalgets beretning er godkendt. 

Pause med aftensmad  

 

4. Retningslinjer for rådsåret 2015 

4.1 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2015 (O+D+B) (Bilag 8) 

Sune og Bertil fremlægger arbejdsplanen.   

Arbejdsplanen for rådsåret 2015 er vedtaget. 

For: 33, imod: 0, blank: 0 

 

4.2 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 9) 

Sune fortæller om de politiske udvalg. Der er ingen spørgsmål og ingen ændringsforslag.  

Kommissorier for politisk(e) udvalg vedtages. 

For: 33, imod: 0, blank: 0 

 

4.3 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10) 

Sune fortæller om Den Kritiske Revision og hvilken rolle de kritiske revisorer har. Bl.a. indstilles der til, at 

de kritiske revisorer skal aflægge halvårsberetning til Fællesrådet.  
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Retningslinjerne er vedtaget. 

For:33, imod: 0, blank: 0 

4.4 Indkomne forslag 

4.4.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 11) 

Allan fortæller om forslaget. 

Spørgsmål: Er der tale om et honorar generelt til hele udvalget eller til enkeltpersoner? Svar: Honoraret 

gives individuelt til medlemmer af FU. Honoraret er på 3000,- 

Forslaget er vedtaget:  

For: 32, imod: 0, blank: 1 

 

 4.4.2 Forslag til mødekalender for Fællesrådet, efterår 2015 (O+D+B) (Bilag 12) 

Ingen kommentarer til forslaget.  

Forslaget er vedtaget: 

For: 33, imod: 0, blank: 0 

 

5. Valg 

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 13) 

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand (Bilag 14) 

Sune opstiller som ny formand for Forretningsudvalget. Der foretages jf. statutten en tillidsafstemning. Der 

er tillid til Sune, som dermed er valgt. Tillid: 33 

 

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand (Bilag 15) 

Bertil opstiller som ny næstformand for Forretningsudvalget. Der foretages jf. statutten en tillidsafstemning. 

Der er tillid til Bertil, som dermed er valgt. Tillid: 33 

 

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg (Bilag 16-19) 

Følgende er på forhånd opstillet som nye menige medlemmer i Forretningsudvalget: 

Kasper Langgaard (MFSR), Sana Doost (Stats), Mads Jørgensen (Stats) og Kirstine Pedersen (ARTS) 

På mødet opstiller yderligere en kandidat: Mads Warming (Biologi) 

Der gennemføres en samlet tillidsafstemning for de opstillede menige medlemmer til FU. Der er tillid til de 

nye medlemmer, og de er dermed valgt. Tillid: 33. 
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5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 20) 

Kåre fortæller som formand for Valgkommissionen om dets arbejde. 

Som medlemmer af Valgkommissionen opstiller følgende: 

Pernille Madsen (ARTS) 

Esben Andersen (Stats) 

Dannie Lehmann (DSR) 

Lea Kvist (ARTS) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 21) 

Sune fortæller om, hvad opgaven som kritisk revisor indebærer bl.a. deltagelse i to årlige møder med 

generalsekretæren. 

Følgende opstiller som kritisk revisor: 

Joachim Mikkelsen (ABC) 

Eske Pedersen (MFSR) 

Allan Vesterlund (Formand) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.4 Valg af 5 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 22) 

Allan fortæller om Studenterhusfonden. . 

Følgende opstiller som medlemmer til Studenterhusfonden: 

Daniel Slater (ARTS) 

Marie Thuesen (JUR) 

Tulle Mouridsen (Stats) 

Julius Petersen (IGOR) 

Klaus Pedersen (IGOR) 

De opstillede er valgt pr. akklamation.  

I bilaget var der udskrevet valg til en for meget, da Studenterrådets formand, som er født medlem, ikke var 

medregnet. Ydermere har forvirring imellem Julius Petersen(IGOR) og Julius Hvidt (Medicinerrådet) 

medført, at Julius Petersen ikke blev indstillet til bestyrelsen. Dette er afklaret med Julius Petersen. 

 

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 23-24) 

Allan fortæller om Studenterhusfondens bestyrelse.  

Følgende opstiller som bestyrelsesmedlemmer: 
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Jeppe Kaas (ARTS) 

Marie Thuesen (JUR) 

Sune Koch Rønnow (ARTS) opstiller som suppleant. 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 25) 

Allan fortæller om udvalget og uddyber, at formanden for FU og generalsekretæren automatisk i kraft af 

deres stilling har en plads i udvalget. 

Følgende opstiller som medlemmer: 

Daniel Slater (ARTS) 

Camilla Pallesen (ARTS) 

Rasmus Bendixen (Psyk) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.7 Valg af 2 medlemmer til Valgudvalget (O+B) (Bilag 26) 

Kåre fortæller om udvalget.  

Følgende opstiller til Valgudvalget: 

Mads Jørgensen (FU) 

Kåre Koch Rønnow (MFSR) 

Suppleanter: Lauge Hoyer(MFSR) og Sune Koch Rønnow (ARTS) 

De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.8 Valg af 1 medlem til AUS Idrætsudvalg (O+B) (Bilag 27) 

Sissel fortæller om idrætsudvalget AUS (Aarhus Universitets Sport) 

Kasper Langgård (FU) opstiller. Kasper er valgt pr. akklamation 

 

5.9 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 28) 

5.9.1 Valg af op til 13 menige medlemmer til AUPUS 

Følgende opstiller til AUPUS: 

Jesper Simonsen (MFSR), David Bøkby Houborg (BFU), Ebbe Just Christensen (ARTS), Joachim  K. 

Mikkelsen (ABC), Eske M. Pedersen (MFSR), Lieve Vermeilen (ARTS), Jeppe Kaas (ARTS), Lauge Hoyer 

(MFSR), Tulle Mouridsen (Stats), Anders R. Pihlkjær (Jurrådet: AJ), David Kallestrup (DSR/IHA), Julius 

Hvidt (Medicinerrådet), Kåre Koch Rønnow (MFSR) . De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

5.9.2 Valg af op til 12 menige medlemmer til LUPUS 
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Følgende opstiller til LUPUS: 

Pernille Madsen (ARTS), Camilla Pallesen (ARTS), Andreas Olsen (ARTS), Leon Iversen (Stats), Ebbe 

Christensen (ARTS), Kristina Christensen (ARTS), Klaus Pedersen (IGOR), Anders Doktor (IGOR), Amalie 

Andersen (psyk), Sarah Junge (Stats), Bertil Moesgaard (FU). De opstillede er valgt pr. akklamation. 

 

 

6. Evt. 

 Der indstilles til, at Fællesrådsmødet næste gang bliver afholdt i et andet lokale (end Mogens 

Zielerstuen), da akustikken i rummet er meget dårlig og folk længest nede i lokalet har svært ved at 

høre, hvad der bliver sagt. 

 Sune fortæller, at onsdag morgen er genopført (sammenskuds-morgenmad) på sekretariatet hver 

onsdag klokken 09.00. Alle er velkommen og opfordres til at komme. På FB kan man skrive, hvad 

man tager med til morgenmaden. 

 Sune fortæller, at der afholdes reception for afgående Forretningsudvalg torsdag d. 5. marts fra 

klokken 15.00-17.00 i Vandrehallen. 

 Sissel fortæller, at der er indkøbt hættetrøjer og T-shirts med SR logo. Hættetrøjer koster 50,-, og T-

shirts er gratis.  

 Der uddeles gaver til afgående FU, dirigentinstitution og Heidi Klokker der er stoppet som medlem 

af AU bestyrelse. 

 

7. Mødeevaluering (uden for referat) 

 


