
Referat af fællesrådsmødet onsdag d. 9. April 2014 
 
1. Formalia 

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum 
Andreas Birch Olsen (ARTS), Carmen Vind Jensen (ARTS), Kirstine Pedersen (ARTS), 
Sune Koch Rønnow (ARTS), Christina Sørensen (ARTS), Laura Munk Petersen (ARTS), 
Lieve Vermeulen (ARTS), Sara Jeppesen (ARTS), Jeppe Kaas (ARTS), Jeppe Sivertsen 
(ARTS), Jeanette Hamer (ARTS), Kristina Christensen (ARTS), Alexander Thomsen 
(ARTS), Rasmus Slot (Oeconrådet), Mads Jørgensen (Statsrådet), Frederik Brogaard 
(Statsrådet), Pernille Melander (Psykrådet), Ditte Lolk (Psykrådet), Patrick Egholm 
Sørensen (JURrådet), Anders Pihlkjær (JURrådet), Kristine Stage (JURrådet), Anders 
Jepsen (ABC), Mette Thorborg (ABC), Joachim Mikkelsen (ABC), Kasper Langgard 
(MFSR), Eske Pedersen (MFSR), Bo Tranberg (MFSR), David Kallestrup (DSR/IHA), 
Dannie Lehmann (DSR/IHA), Klaus Bæk Pedersen (IGOR).   
 
30 mandater til stede fra 3 hovedområder – quorum! 
 

1.2. Godkendelse af referat fra den 26.02.14 
Godkendt 
 

1.3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Sager til behandling 
2.1. Budget 2014 

Sarah fremlægger budgettet. Siden budget 2014 har vi fået lavere tilskud fra AU 
grundet besparelser. Derfor har vi budgetteret om. Vi har fået mindre AU-tilskud end 
beregnet, men større tilskud fra ministeriet. Vi har fået engangstilskud til 
studienævnsseminar. Honoraret til FU er større end forventet, da vi fik syv mand i 
Studenterrådet. Løn til sekretariatet er faldet lidt, da vi kun får en måneds overlap på 
bogholderposten.  
Vi har valgt at sætte kampagneposten ned med 10.000. Vi har afsat 10.000 mindre til 
markedsføring, da vi sidste år brugte 20.000. Vi budgetterer med mindre underskud, 
men regner med at gå i nul henover året. NorthSide giver 52.500 i år (ca. 17.000 mere 
end sidste år). Det reviderede budget for 2014 giver et minus på 24.051. 
 
Kan man, når man sender det ud, sende flere år tilbage end et år?  
Ja, men posterne ændrer sig fra år til år, så det er svært at vide, hvad posterne dækker 
over. Det prøver vi fremover. 
 
Hvordan ser det ud med egenkapital? Fint, vi har en egenkapital på ca. 900.000 kr., så 
underskud er ikke et problem, men vi sigter ikke efter det. 
 

2.2. NorthSide 
13.-15. Juni. Vi skal bruge 120-130 mennesker. Vi har fået større barer. Arbejdstiden 
er ca. 16 timer. Det er super hyggeligt, og der er mulighed for at bytte lidt rundt, så 
man kan se de bands, man gerne vil. Deadline for aktive i SR er 15. Maj. Derefter åbnes 



der for venner og andre studerende. Hvis der kommer ændringer, ser vi på det og 
sender en mail ud. 
 

2.3. Aktivitetspulje 
Der mangler at blive valgt tre medlemmer fra det konstituerende møde. Sarah og Allan 
er allerede valgte medlemmer og har allerede støttet 2 aktiviteter siden da. Aktiviteter 
foregår over mail. Man skal vurdere, om foreninger er berettiget til støtte til 
forskellige arrangementer. (Læs evt. bilag 3/4 fra udsendingen) 
 

2.3.1. Valg til aktivitetspuljeudvalget 
Jeppe v. Tangen Sivertsen (Artsrådet), Mads Jørgensen (Statskundskab), Rasmus 
Bendixen (Psykrådet). 
 

2.4. Valg til Studenterhusfondens bestyrelse 
Der indstilles til, at Per tager næste møde med for at kunne være med til at vedtage budget 
for det næste år. Der vælges en ny til næste møde og en, der starter efter sommerferien. 
Jeppe Kaas, Allan Vesterlund og Marie Thygesen stiller op. Derfor er der kampvalg.  
Per Dalbjerg og Rasmus Bendixen er valgt som stemmetællere. 
Jeppe og Marie er blevet valgt. Jeppe tager mødet i maj. 
Allan er valgt som suppleant. 
 

3. Meddelelser 
3.1. Forretningsudvalget 

Der er læserbrevs- og kommunikationsdag fredag d. 25. april kl. 16-18.30. 
Efterfølgende er der aftensmad. 
Søndag d. 4. maj er der Boligseminar. Temaet er ’fremtidens boligmarked’, og der vil 
blandt andet være et oplæg om den nye lejelov.  
Mandag d. 12. maj er der Europaparlamentsdebat i stakladen. 
Fra d. 3.-5. oktober er der fagrådshyttetur. Skriv det i kalenderen – nærmere info 
kommer senere. 
Næste fællesrådsmøde bliver i stedet for et møde en erfaringsudveksling mellem 
fagrådene. Har man nogle ønsker, kan man komme til Sune. 
 

3.1.1. Forretningsudvalgets forretningsorden – skriftlig orientering 
 

3.2. Fagrådsrunde 
Artsrådet: Nyt FU. En række arrangementer med DM og alene. I morgen er der møde 
med fredagsbarerne om nye regler. Artistisk festival bliver arrangeret. 
Oecon: Studieordningsændringer. Holdevalueringer. Erhvervsøkonomaften – hvem 
har ændret bedst muligt på studiemiljøet. Den gyldne pejepind – kåring af årets 
forelæser. 
Statsrådet: Studieordningsændringer. Koncepter med brokkedage. Der bliver givet en 
kop kaffe og så brokker man sig. Bakser med at sammenligge brok med PR, så 
fagrådets rolle bliver mere tydeligt. Heidi og Andreas kommer og fortæller om 
bestyrelsesarbejdet i morgen på Statskundskab. Åbent for alle. Skal lave en 
imageundersøgelse af sig selv. (Hvem sagde Djøf?) 



Psykrådet: Har konstitueret sig selv med nyt, fyldt FU. Flere kræfter end tidligere. 
Studieordningsændringer. Har også haft brokkedag. Stormøde om besparelserne på 
AU med dårligt fremmøde. 
JUR: Har afholdt et arrangement i ansættelsesret. Det er lynkurser i kandidatfag. 
Planlægger studiestart. Hvordan byder man nye studerende velkommen? 
Kandidatstuderende udefra ønsker bedre intro. AJ har haft 40 års jubilæum. 
ABC: Planlægger ’ask-me-anything’-dag i stil med Statsrådet. 
Studieordningsændringer – har været en beskidt proces.  
MFSR: Har haft foredrag i Latex. Næste uge – Linux. Brokkedag er i maj måned. Ingen 
studieordningsændringer. Er inviteret i dialog om fremdriftsreform, implementering. 
DSR IHA: Har konstitueret sig selv. Har mål om at blive mere synlige. Har lavet 
nyhedsbrev og ny hjemmeside. Skal snart flytte ned i ’hytten på havnen’ (NAVITAS-
bygningen). 
IGOR: Havde første fagrådsmøde i går. Institutleder var forbi. Laver fællesnoter 
(notebank) i nogle fag. Har holdt en brokkedag – der har været mange rygter, da 
instituttet er meget småt. Det har man forsøgt at få afklaring på, på mødet i går. 
 

3.3. Andre 
Heidi og Andreas vil gerne holde oplæg rundt omkring, skrive bare til dem. 
 

3.3.1. Dirigentinstitutionens forretningsorden – skriftlig orientering 
3.3.2. AUPUS’ forretningsorden – skriftlig orientering 
3.3.3. LUPUS’ forretningsorden – skriftlig orientering 
3.3.4. Valgkommissionens forretningsorden – skriftlig orientering 

 
4. Evt. 

Gratis øl i unibaren. 
Tak for en superfed Politikkonference! 
 

5. Mødeevaluering udenfor referat 
 


