
Fællesrådsmøde 
- Ordinært - 

Tema: DSF’s politiske konference 
 

Onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.15 – 22.00 
Studenternes Hus mødelokale 1 

 
 
 
01: Formalia  
Dirigent: Ronnie Mikkelsen. 
Referent: Lea Pasgaard. 
 
Der er 7 mandater tilstede, og der er dermed ikke quorom. Repræsentantskabet skal ved dette møde 
dog ikke tage beslutninger, og derfor er dette uden betydning.  
Referat fra sidste møde er godkendt. 
 
02: Sager til behandling 
 
02.01: ”Sammen for en stærkere studenterbevægelse” oplæg v. Mikkel Zeuthen, kandidat til 
formandsposten i Danske Studerendes Fællesråd 
Intet referat 
 
02.02: ”Forskningsbaseret uddannelse”. Gennemgang af forslag til DSF politikpapir v. Svend 
Dyrholm, formand for Studenterrådet 
Intet referat 
 
02.03: ”Danske universiteter i udlandet”. Gennemgang af forslag til DSF politikpapir v. 
Svend Dyrholm, formand for Studenterrådet 
Intet referat 
 
02.04: Gruppearbejde om Studenterrådets holdning til de to forslag  
Intet referat 
 
02.05: Plenum 
 
”Danske universiteter i udlandet”:  
I gruppe 1 blev det diskuteret, om underviserne nødvendigvis skal forske i aktuelle emner, og hvor 
vigtig kritisk stillingtagen er.  
Gruppe 2 mente, at man som studerende bør få forskningsbaseret undervisning, men at det på nogle 
af de grundlæggende fag måske ikke er nødvendigt. Gruppen fandt dog ikke frem til, hvor man så 
skulle sætte grænsen. Gruppen var desuden enige i, at studienævnene bør holde hånd i hanke med 
uddannelsen men pointerede, at det er også vigtigt med institutråd. Gruppen mente desuden også, at 
de ansatte selvfølgelig skal have undervisningspligt, men at der skal også være mulighed for at købe 
en forsker til et universitet. Vigtigt med en form for balance.  
 
”Danske universiteter i udlandet”:  



Gruppe 1 mente, at det er uheldigt, hvis uddannelsen skulle være gratis for alle studerende. Gruppen 
foreslog, at det skulle være gratis for DK og EU-studerende. Holdningen var, at danske 
uddannelsespenge skal gå til danske universiteter og helst til danskere.  
I fht kravet om fri adgang til fri information mente gruppen, at man burde overveje at tilføje en eller 
anden form for begrænsning - med pædofili og lignende i mente.  
 
I gruppe 2 diskuterede man, om det overhovedet giver mening at stille krav om ytringsfrihed, når vi 
ved, at ytringsfrihed ikke er en gældende frihedsrettighed i Kina. Gruppen diskuterede, om der i 
teksten blot skal stå, at det er noget, man skal arbejde sig hen imod? Dette samme for censur. I fht 
det økonomiske perspektiv, blev gruppen nogenlunde enig om, at der burde være en eller anden 
form for brugerbetaling. I hvert fald for de kinesiske studerende. 
 
Svend oplyste, at der den 3. november klokken 18 er møde om politikpapirerne. De skal diskuteres 
igennem inden DSF’s politikkonference. Alle er velkomne til mødet.  
 
03: Meddelelser  
 
Hannah, organisationskonsulent:  
14. november er der fagrådsseminar kl. 12. Invitation til arrangementet kommer ud i næste uge. Der 
vil være oplæg om, hvordan man holder et godt oplæg (kropssprog og kommunikation). 
Anders efterspurgte i denne forbindelse hjælp til gennemgang af statutter på sit fagråd, og Ronni 
lovede, at dirigentinstitutionen ville hjælpe med dette. 
 
Anders, bestyrelsesmedlem på Sandbjerg Gods:  
Anders fratræder snart sin bestyrelsespost i bestyrelsen for Sandbjerg Gods. Der skal findes en ny 
for de næste tre år. Hvis der er mere end en person, der stiller op, skal det på et fællesrådsmøde 
besluttes, hvem der skal sidde på posten. Holdningen var desuden, at det gerne må være en person, 
der har tilknytning til Studenterrådet. 
 
Maja, medlem af universitetsbestyrelsen: 
- Økonomi: Årets resultat bliver mellem 0 til minus 50 millioner kroner. Det er et mindre underskud 
end budgetteret. Usikkerhed i fht. færdiggørelsesbonus. 
- Kina-universitet: Bestyrelsen har godkendt samarbejdsaftaler. De to studenterrepræsentanter har 
været kritiske overfor, at der ikke var formaliseret studenterindflydelse. Kritikken blev taget til 
referat, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer var forbeholdne i fht kritikken. 
- Ledelsen på AU: Efter Nina Schmidt har sagt op har der været diskussion om, hvor vidt man skal 
genbesætte pro-rektor stillingen eller ej. Indstillingen er, at pro-rektor stillingen nedlægges. Alle var 
enige i indstillingen. Det forholder de to studenterrepræsentanter sig skeptisk til.  
- Rektors kontrakt er blev forlænget med tre år. 
- KGB torsdag d. 5 november og 16 dec. Sender datoerne ud på mail. 
 
Thea:  
Studenterrådet har flere kurser i den kommende tid, der kunne være interessante for fagrådets 
medlemmer. Kurserne er på SR-hjemmesiden. Gratis.  
 
Troels, Studenterfonden af 1963: Fonden deler årligt 20-40.000 kroner ud til initiativer, der er til 
gavn for flere studerende af social, faglig eller kulturel karakter. Ansøgningsfrist i løbet af 
november. Nærmere dato findes på AU’s hjemmeside. Opfordrer folk til at søge. 



  
Svend, formand:  
Styrelsen har vedtaget at gå sammen med Mellemfolkeligt Samvirke om Fair Trade på universitetet. 
Planen er, at kantinen skal kunne tilbyde fem forskellige produkter, der er Fair Trade. Arbejder p.t. 
med studenterhusfonden om, at få det implementeret.  
 
Fagråd: 
MED: Omstrukturering af eksamensformer.  
 
FADL: Generalforsamling. 
 
ØKONOMI: Går godt. Stor aktivitet. Flere spændende Arrangementer i fremtiden. 
 
HUM-rådet: Quorom sidste gang. Visioner og vedtægter er ved at blive nedfældet. Styrkelse af 
fagrådene på humaniora. Fokus på valg. Seminar d. 7. november om studiemiljø i samarbejde med 
HUMBUG. Simon er blevet valgt som næstformand.  
 
NAT: International dag med 60 studerende er blevet afholdt. Proces i gang med at finde folk til 
studienævn.  
 
05: Eventuelt 
Intet 
 
06: Mødeevaluering 
På grund af det begrænsede fremmøde blev det diskuteret, hvad man kan gøre for at få flere til at 
komme til møderne. Thea mente, at problemet denne gang havde været, at der ikke havde været 
nogle bilag med til dagsordenen. Et punkt som blot hedder ”Kina universitet” kan måske være svært 
at forholde sig til. Anders mente, at man bør opfordre til debat i fagrådene inden, så flere måske vil 
dukke op.  


