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Indledning 
Rådsåret 2013 har været et spændende år for Studenterrådet.  

Fællesrådet nedsatte i april 2013 et stærkt forretningsudvalg, som sammen med Fællesrådet, fagrådene og 
de indvalgte i de politiske udvalg har sikret et højt aktivitetsniveau i Studenterrådet.  

Politisk har rådsåret været præget af omfattende reformer på uddannelsesområdet, herunder massive 
nedskæringer, boligmangel i Aarhus og et kommunalvalg. I 2013 er der både blevet vedtaget en SU-reform 
med generelle nedskæringer på SU’en og en social skævridning, samt en fremdriftsreform, der må 
karakteriseres som den værste reform af uddannelserne i meget lang tid. Forretningsudvalget og de mange 
aktivister har spillet aktivt med i den politiske dagsorden både kommunalt og nationalt for at forbedre de 
studerendes vilkår og som minimum undgå forringelser.  

Internt på AU har året været præget af administrative problemer, som har ramt studerende på alle 
hovedområder, ansættelse af ny rektor og massive besparelser på universitetet. Studenterrådet har langtfra 
været tilfreds med tingenes tilstand på AU, hvilket vi blandt andet har givet udtryk for i bestyrelsen, i 
medierne og til interne møder på AU.  

Til trods for vores høje aktivitetsniveau har vi ikke nået alt, hvad arbejdsplanen for 2013 foreskrev. Dels fordi 
der undervejs kom uforudsete arbejdsopgaver, dels fordi vi til tider har måttet prioritere mellem opgaverne. 
En del af de ting, vi som afgående forretningsudvalg vurderer stadig er relevante, har vi overført til forslag til 
arbejdsplan for rådsåret 2014. 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg benytte lejligheden til på vegne af det afgående Forretningsudvalg at takke for 
et dejligt år med masser af engagement og gejst.  

På vegne af Forretningsudvalget, 

Per Dalbjerg, Formand for Studenterrådet 



Politik 

Studiejob/SUL 
Studenterrådet fortsatte sit arbejde med at sætte fokus på den stigende dimittendarbejdsløshed fra det 
forgangne rådsår i henhold til arbejdsplanen. I politikpapiret ”Studiejob, ikke arbejdsløshed” satte 
Studenterrådet fokus på centrale problematikker, som studerende møder i deres vej gennem studierne. I 
henhold til arbejdsplanen og politikpapiret var en af de centrale opgaver lokalt på AU at sætte fokus på de 
rettigheder, man har som studenterunderviser, instruktor, studentervejleder mv.  

Det resulterede i første omgang i en diskussion af, hvordan vi skulle gribe problematikken an. Først ville vi 
lokalisere problemerne på AU på de forskellige hovedområder og derefter målrette vores fokus til de 
forskellige hovedområder, hvilket skulle resultere i et stormøde. Her skulle Studenterrådet assisteres af SUL 
(Studenteransattes Landsforbund) og nogle af de lokale fagforeninger herunder bl.a. DM og DJØF i 
opkvalificeringen af de mange engagerede studenteransatte på universitetet. Projektet viste sig hurtigt at 
være i en for stor størrelsesorden i betragtning af de reformer, som uddannelsessystemet blev præsenteret 
for.  

Studenterrådet fik derfor kun arrangeret et fællesmøde med SUL med henblik på opstart af en lokal SUL-
afdeling, der skulle virke som sparring og hjælp for de mange studenteransatte på AU, der skulle komme i 
problemer ift. deres ansættelsesforhold. Der blev derfor hængt plakater op rundt om på universitetet samt 
reklameret via Studenterrådets Facebook profil. Til mødet var der desværre ikke kræfter til at opstarte en 
SUL-AU lokalafdeling, selvom der dukkede mange interesserede op. Arbejdet fortsættes derfor med at 
sætte fokus på studenteransattes rettigheder overfor AU’s ledelse, så ansættelses- og lønforhold overholdes 
indenfor SUL overenskomst. 

Boligkampagne 
I rådsåret 2013 har arbejdet med boligområdet centreret sig omkring to begivenheder: En kampagne i 
forbindelse med sommerstudiestart og i forbindelse med kommunalvalget.  

Boligkampagnen i forbindelse med studiestart var en gentagelse af succesen fra foregående år. Igen i år 
viste der sig at være særdeles stor efterspørgsel hos Studenterrådets sofaformidlingsside, studentcouch.dk. 
Samtidig oplyste vi nye og gamle studerende om deres rettigheder og muligheder på et presset 
boligmarked. Vi valgte i år at køre sofaformidlingen væsentligt længere end året før, og hjalp i år over 40 
studerende med at finde midlertidig logi.  

Den anden udmøntning af Studenterrådets arbejde med bolig var i forbindelse med kommunalvalget. Det 
lykkedes at få kommunalpolitikere fra alle indvalgte partier med undtagelse af ét til at afgive løfter om at 
arbejde for de studerende. Arbejdet med at forpligte politikerne på en studenterpolitisk dagsorden blev 
igangsat med udgangspunkt i DSFI. Her havde repræsentanter fra alle partier mulighed for at være 
gæstebartender; samtidig kørte boligkampagnen i forbindelse med studiestart, og kulminationen kom i 
forbindelse med Studenterrådets kommunalvalgsdebat, der trak mere end fuldt hus i Stakladen.  

Kommunalvalg 
Tirsdag d. 19. november var der valg til kommunalbestyrelserne i alle landets kommuner. 
Kommunalpolitikerne har indflydelse på boligmarkedet lokalt i Aarhus, kvaliteten af den offentlige 
transport, fredagsbarens alkoholbevilling og mange andre ting, som betyder noget for den enkelte 
studerende. Vores udgangspunkt var derfor at få skabt kontakt imellem så mange studerende og 
lokalpolitikerne som muligt. Vi havde lokalpolitikere fra A, B, C, F, I, O, V og Ø som gæstebartendere til 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Vi havde en stand til Studiemessen fra Aarhus Ungdoms 
Fællesråd, som altid var bemandet af mindst to unge kandidater fra de tidligere nævnte partier. Torsdag d. 
14. november sluttede vi det hele af med et brag af en kommunalvalgsdebat i Stakladen. Debatten var med 
deltagelse af alle partiernes spidskandidater og cirka 600 studerende. 



Valg til styrende organer 
Valget til de styrende organer var en kolossal succes for Studenterrådet i 2013. Vi vandt begge 
bestyrelsespladser, alle kampvalg til akademisk råd, og tabte kun to studienævnspladser til Konservative 
Studenter. Valgdeltagelsen steg betragteligt i stemmeprocent med 5,76 procentpoint, og i absolutte 
stemmer hvor 2316 flere stemte i forhold til sidste år. Endvidere valgte flere at stemme på Studenterrådet 
end på de partipolitiske lister, her fik Studenterrådet nemlig cirka 84% af de afgivne stemmer. 

Denne udvikling kan helt og aldeles krediteres fagrådene, som førte en exceptionelt god valgkampagne, og 
bestyrelseskandidaterne, Heidi og Andreas, som begge trak et imponerende antal personlige stemmer hjem 
til Studenterrådet; henholdsvis 1413 og 519 personlige stemmer. 

SU og fremdriftsreform 
Rådsåret 2013 har været præget af to store uddannelsesreformer: SU-reformen og fremdriftsreformen. 
Begge reformer blev vedtaget i juni 2013, men optakten og den efterfølgende behandling har været meget 
forskellig.  

I slutningen af rådsåret 2012 blev der gennemført massive protester i mod de bebudede SU-nedskæringer. 
På trods af dette blev der i Folketinget aftalt en gennemgribende reform af SU-systemet, der blandt andet 
betød at man fremover kun kunne få SU til et halvt år ekstra udover normerede tid.  

Fremdriftsreformen var langt mindre i fokus i starten af året, selvom denne i sig selv er langt mere alvorlig 
end SU-reformen. Den har endvidere været kendetegnet af en lang behandlingstid, hvor de endelige 
bekendtgørelser først lå klar i slutningen af december, med i ikrafttræden for visse dele den 1. januar 2014 
og for de resterende dele 1.august 2014. Det har gjort det meget vanskeligt at melde klart ud hvilke 
konsekvenser reformen for.  

I mellemtiden eskalerede situationen, da ledelsen på KU i november udsendte et forslag til implementering 
af fremdriftsreformen. Studenterrådet ved Københavns Universitet var hurtige til at reagere på forslaget, og 
indkaldte til stormøder og demonstrationer. I starten af november havde vi besøg af ministeren, der kom for 
at diskutere undervisningskvalitet. Allerede inden stod det dog klart for os, at debatten ville komme til at 
handle mest om fremdriftsreformen. Ministeren kunne ikke svare klart på de mange kvalificerede 
spørgsmål, der kom fra det overfyldte auditorium. Ugen efter afholdte vi derfor et stormøde om reformen 
med 500 deltagere. Dette blev startskuddet på vores kampagne, der rummede plakatstorme, flyeruddeling 
og to demonstrationer. Det massive pres har betydet, at reformen er blevet udskudt et år for allerede 
indskrevne studerende. Kampen for en god implementering er dermed ikke slut, og vi venter i skrivende 
stund på implementeringsstrategien fra AU’s ledelse. 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 
Samarbejdet med DSF har i rådsåret været præget af SU/Fremdriftsreformen. Møderne i LU 
(Levevilkårspolitisk Udvalg), UPU (UddannelsesPolitisk Udvalg) og LF (Landsforum) har meget haft fokus på 
de igangværende reformer, hvorfor vi selvfølgelig også har været repræsenteret til samtlige møder. Alligevel 
lykkedes det at sætte en proaktiv dagsorden og udvikle politik, hvilket på forårets politikkonference 
mundede ud i et politikpapir om finansiering af uddannelserne i Danmark. På efterårets politikkonference 
blev der behandlet og vedtaget to politikpapirer, et om kvalitet og talentudvikling og et om SU. Efterårets 
politikkonference er også ramme for valg i DSF, og her blev Jakob Ruggaard og Rasmus Markussen fra 
Aarhus genvalgt som henholdsvis formand og næstformand. Heidi Klokker blev valgt som menigt mellem til 
landsforum og Sune Koch Rønnow udpeget som formel repræsentant for Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet. Overordnet set blev det et år, hvor Aarhus har lagt meget arbejde i DSF, men også et år, hvor det 
daglige arbejde i DSF har været tættere knyttet til Aarhus end nogensinde tidligere. 



Organisatorisk 

Fællesrådet 
Der har i dette rådsår været afholdt tre ordinære Fællesrådsmøder og ét konstituerende Fællesrådsmøde. 
Fællesrådet har på alle møder været i quorum, hvilket er et resultat af flere års arbejde, som har betydet at 
Fællesrådsmøderne i dag er præget af stor deltagelse og aktivitet.  

Fællesrådsmøderne har i 2013 haft stor værdi i forhold til at udstråle sammenhængskraft i organisationen. 
Fagrådene har bidraget med mange relevante informationer fra deres områder, og der har generelt været 
en stor lyst til efter møderne at netværke på tværs af faglige skel.  

Fællesrådet har bl.a. i 2013 vedtaget en statutændring, hvor man rykkede det konstituerende 
fællesrådsmøde til ultimo februar for at skabe et bedre arbejdsflow i Forretningsudvalget.  

Forretningsudvalget 
På det konstituerende Fællesrådsmøde i april 2013 blev der valgt 6 forretningsudvalgsmedlemmer. Per 
Dalbjerg (Formand), Allan Graversen Vesterlund (Næstformand), Christian Søgaard-Jensen, Dorte Effersøe 
og Alexander Thomsen. På det ordinære Fællesrådsmøde i september 2013 blev Sissel Sørensen 
indsuppleret i Forretningsudvalget.  

Forretningsudvalget har afholdt ugentlige forretningsudvalgsmøder af minimum halvanden times varighed, 
undtagen i perioderne 25. juni til 12. august og 20. december til 12. januar. Forretningsudvalget har været 
enormt arbejdsdueligt og kompetent i hele året trods den store arbejdsbyrde. Det har været 
kendetegnende, at Forretningsudvalget har igangsat en lang række af aktiviteter og projekter i årets løb, og 
der har været en meget stor arbejdsdeling i årets løb. 

Sekretariatet 
Rådsåret 2013 har været præget af megen udskiftning på sekretariatet. I marts blev der ansat en ny 
generalsekretær, Sarah Momtaz. Herefter fulgte en mindre lavine af opsigelser og nyansættelser.  

Studenterrådet fik i 2013 ny kursus-og distributionsansvarlig, ny kommunikationsansvarlig, ny grafiker – og 
senest, i februar, ny eventmanager. Altså er stort set hele sekretariatet blevet skiftet ud. Kun Martha holder 
skansen endnu, desværre takker også hun snart af efter mere end 10 års tro tjeneste. Vi ønsker hende og de 
andre forrige ansatte al held og lykke i fremtiden og takker for godt samarbejde.  

Heldigvis er nye ansatte ikke en dårlig ting – tværtimod! Det giver en frisk pust til organisationen. Med et 
nyt og åbent sekretariat følger også gentænkning af sekretariatets opgaver og varetagelsen af dem. Der 
følger et nyt sammenhold, da alle skal finde sin plads. Traditioner og vaner genovervejes og, hvor der er 
brug for det, skiftes de ud med nye veje. Således er der nu på sekretariatet ansat Aleksander, vores 
distributions- og kursusansvarlig, Louise, vores kommunikationsansvarlig, Karen, vores grafiker, 
undertegnede og Sara, vores ny eventmanager samt Tom, vores salgsansvarlige, og Martha, vores 
bogholder. Alle studentermedarbejderne er ansat 10 om ugen, undtagen Sara, der er ansat på 15 timer. Vi 
har ikke tænkt os at ansætte en salgsansvarlig, som vi havde det i 2012. Tom klarede opgaverne glimrende 
med hjælp fra sekretariatet generelt.  

Levevilkårs- og UddannelsesPolitisk Udvalg i Studenterrådet (LUPUS) 
LUPUS har i det forgangne år fortsat arbejdet med at sætte fokus på boligproblemerne i studiestarten, den 
høje dimittendarbejdsløshed, SU-reform, fremdriftsreform m.m. med varierende succes, samt ad hoc 
politiske emner. LUPUS er det udvalg i Studenterrådet, der egenrådigt kan bestemme Studenterrådets 
politiske linje, og har derfor også været ombejlet. Folk har særligt i det første halve år følt sig forpligtet på at 
dukke op, diskutere og udføre den politik, Studenterrådet har lavet. Udover de inddragende elementer har 
udvalget også formået at producere politik, aktivitet og opkvalificere de aktive.  



I dette rådsår satte LUPUS fokus på kommunalvalget i november 2013, hvor LUPUS arrangerede den største 
paneldebat i Aarhus med de ledende kommunalpolitikere, herunder også borgmester Jacob Bundsgaard (S). 
Studenterrådets andet fokus under valgkampen var de store udfordringer, som Aarhus har angående 
offentlig transport. I den anledning blev et politikpapir ”God og billige offentlig transport til studerende” 
udviklet i LUPUS. 

AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet (AUPUS) 
AU-Politisk Udvalg i Studenterrådet udgør Studenterrådets internt koordinerende og strategiudviklende 
politiske udvalg. AUPUS fornemmeste opgave er at koordinere indsatsen i universitetetsbestyrelsen og 
rektorale udvalg, samt at samle og kvalificere studienævns- og akademisk råds-arbejde. 

Arbejdet i AUPUS har i rådsåret 2013 været kendetegnet af efterårets rektorskifte og de efterfølgende 
ændrede politikker og arbejdsformer, samt de annoncerede besparelser på AU. 

I august 2013 fik Aarhus Universitet en ny rektor, Brian Bech, hvilket gav nye muligheder for at bygge et 
samarbejde op. Relativt tidligt blev det klart for AUPUS, at flere ting ville blive revideret og/eller optimeret 
på AU, hvilket kunne ses ved fokus på tilfredsheden ved formelle organer og ved universitetet generelt. 

AUPUS har i forhold til politikudvikling afholdt en række temaaftener, og har været med til at udforme 
Studenterrådets valgkampsgrundlag og arbejdsplan. På AUPUS' temaaftner har udvalget diskuteret 
finansiering, kvote 2 og meget andet. To gange har AUPUS mødtes og diskuteret fremtidsvisioner med 
udgangspunkt i oplæg holdt henholdsvis af den afgående Rektor Lauritz B. Holm og DSF’s næstformand og 
uddannelsespolitiske ordfører, Rasmus Markussen. 

Desværre har øget pres på de formelle organers beslutningskompetence, gjort arbejdet i de formelle 
organer mere uigennemskueligt og afventende. Dette pres er kommet fra folketinget og ministeriet, et 
område som AUPUS traditionelt ikke har arbejdet synderligt med, her tænkes blandt andet på 
fremdriftsreformen, timetalstælling og trusler om politiske indgreb om hvilke uddannelser udbydes. 
Ministeriets og folketingets pres bliver formentligt ikke mindre i den kommende tid og derfor bliver AUPUS 
nød til at orientere sig mere, om det nationale arbejde. Trods dette har AUPUS været et velfungerende 
politisk udvalg, der hjalp de formelt valgte repræsentanter med at tale de studerendes sag og fremme de 
studerendes interesser. 

Universitetsbestyrelsen 
Bestyrelsesarbejdet i rådsåret 2013 tog sit afsæt i en afstemning om universitetets strategi frem mod 2020. 

Strategien indeholdte et massivt fokus på elite- og talentforløb og tegnede et billede af et universitet der 
fokuserede på de 5 % bedste studerende både fagligt og økonomisk. Vi studerende ønskede ikke at 
tilkendegive vores opbakning til et sådan universitet. Derfor stemte vi imod strategien og indgik i dialog med 
ledelsen. Det er på baggrund af den dialog, at vi nu har elite og talentforløb der kan søges af alle. 

Som tidligere nævnt fik universitetet en ny rektor i august 2013. I ansættelsesprocessen arbejdede vi aktivt i 
både ansættelsesudvalg og Uni-Best-netværket. Vi er overbeviste om, at vi ansatte den bedste mand til 
jobbet, og kan allerede nu se resultatet af at have ansat en mere studentervenlig rektor. I forbindelse med 
Brians tiltrædelse arbejdede vi aktivt for, at Brian skulle igangsætte en evaluering af den faglige 
udviklingsproces. Resultaterne af medarbejdernes psykiske arbejdspladsvurdering talte sit tydelige sprog - 
den faglige udviklingsproces var en tidligere rektors mislykkede prestigeprojekt. 

Vi fik en evaluering af den faglige udviklingsproces, og i forhandlingerne herom sikrede vi 
studenterinddragelse i evalueringsprocessen, mulighed for at ændre alle elementer af FUP(inklusiv 
studienævnsstruktur på ARTS som var et kardinalpunkt i forhandlingerne om FUP i 2011), opprioritering af 
uddannelsesområdet og en plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af en ny prorektor for uddannelse. 



Foruden vores indsats omkring strategi, rektoransættelse og evaluering af den faglige udviklingsproces har 
vi i rådsåret 2013 gennemført et massivt lobbyarbejde. Fra juni måned til december måned 2013 
lobbyerede vi aktivt for flere midler til opkvalificering af undervisere. Lobbyindsatsen kulminerede ved 
budgetforhandlingerne i december måned. Her ønskede Aarhus Universitets ledelse at afsætte 100 ekstra 
mio. til strategiske satsninger hos universitetsledelsen. Vi var generelt kritisk overfor ideen om, at fjerne 
midler ude i forsknings- og undervisningsmiljøerne for at universitetsledelsen kunne få flere penge at lege 
med. Da det viste sig, at vi i forhandlingerne ikke kunne få ledelsen til at droppe ideen om de ekstra 100 
mio. kr. valgte vi at stemme imod det samlede budgettet. Undervejs i processen lobbyerede vi dog fortsat 
for at få flere midler til opkvalificering af undervisere. Ledelsen endte med at imødekomme dette og gav os 
25 mio. kr. til opkvalificering af undervisere.  

Endelig skal det nævnes, at vi i hele rådsåret 2013 har lobbyeret for retningslinjer imod frikøb af forskere. 
Det er endnu ikke lykkedes at få vedtaget sådanne retningslinjer. Det er dog lykkedes at få sat frikøb af 
forskere og problemerne med at få midler fra eksternt finansieret forskningsprojekter over i undervisningen, 
på dagsordnen. Vi er derfor overbeviste om, at lobbyindsatsen kan og vil give resultater, såfremt vi 
fortsætter indsatsen i det kommende rådsår. 

Studienævn og Akademisk Råd 
Studenterrådet arbejder fortsat med at opkvalificere repræsentanterne i studienævn og de akademiske råd. 
Den 5. december afholdte vi et seminar for de nyvalgte til akademisk råd. Her blev der erfaringsudvekslet på 
tværs af de akademiske råd og arbejdet med forskellige cases og problemstillinger. Seminaret forløb godt, 
men på grund af stormen Bodil oplevede vi mandefald på dagen. 

Forretningsudvalget er i gang med at planlægge dette forårs studienævnsseminar for de indvalgte, men 
dette har endnu ikke været afholdt på redaktionstidspunktet.  

Fagrådsarbejde 
Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele universitetet. Fagrådene 
har vist deres styrke i forbindelse med universitetsvalget, kampen mod fremdriftsreformen og en række 
andre arrangementer gennem rådsåret 2013. Mobilisering til seriøst politisk, organisatorisk og socialt 
arbejde har kendetegnet fagrådene. Mange fagrådsaktive har også ydet en kæmpe indsats i forbindelse det 
nationale arbejde i Studenterrådet, og igen i år var Aarhus-delegationen den største ved årets 
politikkonferencer i DSF.  

Traditionen tro afholdt Studenterrådet en fagrådshyttetur. Turen gik denne gang til Borgmestergården ved 
Mesing. Programmet for årets hyttetur gik fra uddannelseskvalitet på lokalt universitetsniveau over DSFs 
perspektiver på kommende studenterpolitiske udfordringer og til en beretning om studenterpolitiske 
forhold i Palæstina. Udover det politiske program bliver der også fyret godt op i brændeovnen, bagt, brast, 
kogt, stegt og brilleret med naturens gaver til skønne retter og efterfølgende hygget med quiz og fest. 

Kommunikation 
Studenterrådet har i 2013 arbejdet på at nå ud til endnu flere studerende i vores kommunikation. Derfor 
har vi blandt andet arbejdet på en ny hjemmeside, som skal gøre det nemmere for den enkelte studerende 
at følge med i Studenterrådets arbejde og holde sig opdateret om aktiviteter og arrangementer i 
Studenterrådet. Den nye hjemmeside får også en udvidet engelsk version, som skal gøre det mere 
håndterligt for udvekslingsstuderende at benytte sig af Studenterrådets hjælp og følge med i, hvad 
Studenterrådet foretager sig. Vores håb er, at hjemmesiden fremover vil blive benyttet jævnligt af de 
studerende på Aarhus Universitet. Hjemmesiden forventes endeligt færdig ultimo februar.  

Derudover har vi genoptaget nyhedsbrevet, der udkommer én gang om måneden. Nyhedsbrevet giver en 
hurtig opdatering på Studenterrådets igangværende og fremtidige aktiviteter, og også her er det vores håb 



at nå ud til så mange som muligt, så der bliver skabt større bevidsthed om Studenterrådets daglige arbejde 
og om vores tilbud til studerende. 

Derudover fik vi i løbet af 2013 en ny grafiker, som er rigtig kompetent og god til at nytænke vores designs, 
så både den nye hjemmeside, plakater og vores sider i Delfinen har fået en lille makeover og er blevet mere 
up to date. 

I september afholdte vi en læserbrevsdag som optakt til kommunalvalget. Denne skulle opkvalificere de 
frivillige i forhold til at skrive politiske indlæg i diverse aviser. Desværre var der kun få, der deltog, men 
forretningsudvalget lægger op til, at ideen videreføres i det kommende rådsår. 

I forbindelse med rådsårets demonstrationer og kampagner har det vist sig, at de sociale medier har en 
enorm betydning for vores evne til at kommunikere bredt ud til et stort antal studerende. Dette har vi i 
forretningsudvalget forsøgt at udnytte, men må konstatere, at vores indsats på de sociale medier kan 
systematiseres mere fremadrettet. 

Aktivitetspuljen 
Studenterrådet har i rådsåret 2013 uddelt støtte til 17 aktiviteter/foreninger. Disse var til et pilotprojekt 
”Ideer i verden” arrangeret af idehistorisk fagudvalg, foredraget ”Barsel eller Big Business” afholdt af 
forening KØN, en studenterkonference afholdt af Religionsvidenskabeligt Fagråd, opstart af foreningen 
NOVA, fagrådsintroduktion afholdt af Klassisk Fagudvalg, en kampagne afholdt af MFSR, faglig dag afholdt af 
Statsrådet, opstart af forening AUSS - Aarhus Universitets Samfundsøkonomiske Selskab, faglig dag afholdt 
af Religionsvidenskabeligt Fagråd, opstart af foreningen International Politik Nu, studietur afholdt af 
Religionsvidenskabeligt Fagråd, intromøde afholdt af Historisk Fagudvalg, Forskerrunde afholdt af 
Oeconrådet, opstartsmøde for Fagudvalget for Filosofi, det tværfaglige arrangement SundDag, et fagligt 
møde om besparelser afholdt af Oeconrådet, samt seminaret ”Religion på tværs” afholdt af 
Religionsvidenskabeligt Fagråd.  

Økonomi 
Studenterrådet har haft et godt år rent økonomisk. Først og fremmest fik man flere penge, da man til det 
konstituerende fællesrådsmøde 2013 besluttede, at halvdelen af bestyrelseskandidaternes honorar ville gå 
til Studenterrådet. Hermed kunne man bruge flere penge på politik, kampagner og møder.  

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag blev et fantastisk arrangement, ikke mindst grundet det gode 
vejr! Studenterrådets sekretariat og forretningsudvalg samt styregruppe havde lagt sig i selen for at 
planlægge og afholde det omfattende arrangement. DSFI gav et rigtig pænt overskud, der deles med Aarhus 
Universitetssport.   

Studiemessen gav også et flot overskud, dog ikke så stort, som man havde budgetteret med. Grunden hertil 
findes i beslutningen om, helt ekstraordinært, at fejre Studiemessens 25-års jubilæum, hvor man skejede 
lidt ud, og blandt andet afholdt et regulært festfyrværkeri af en messemiddag. I 2014 er der dog 
budgetteret med, at messen bliver ligesom i 2012. 

Studenterhåndbogen, kursusvirksomheden og Delfinen bærer alle økonomisk præg af krisen. Det er svært 
at hente annoncer ind i disse tider. Vi har primo 2014 skiftet trykkeri, hvorfor der forventes betydeligt lavere 
trykomkostninger i 2014, disse var for høje i 2013. Kursusvirksomheden stod i 2013 og står stadig over for 
mange udfordringer. Det er svært at få fyldt kurserne op, fordi mange kurser bliver udbudt andre steder. 
Økonomisk fungerer kursusvirksomheden ikke godt nok. Vi er klar til at tage kampen op, og vil kæmpe for 
nye initiativer og gentænke kursusvirksomheden, målgruppe osv.  

Alt i alt har 2013 været et godt økonomisk år. Vi har haft stor succes med services og har prioriteret politk 
højt! Vi glæder os til et nyt og spændende rådsår.   



Større arrangementer 

Studiemessen 
Året 2013 blev et rigtigt godt år for Studiemessen. Vi havde, trods halvdårligt vejr, et bedre besøgstal end 
nogensinde før, hvilket resulterede i yderst tilfredse studerende, kunder og gæster. Ligesom tidligere år blev 
messen også brugt som et springbræt for politik. Studenterrådets egen messestand havde i år fokus på 
offentlig transport og forhold for cykelister i Aarhus. Standene dannede således baggrund for samtaler med 
mange interesserede studerende. Uddannelsesminister Morten Østergaard, borgmester Jacob Bundsgaard 
og rektor Brian Bech Nielsen besøgte også alle studiemessen, og på den måde blev studiemessen også i 
2013 en platform for lobbyaktivitet. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
Dette års udgave af Danmarks Største fredagsbar og Idrætsdag bød på en kombination af videreførelse af 
traditioner og nytænkning, bl.a. i form af flytning af ølbowling-området, hvilket gav et helt nyt lounge-
område om aftenen, hvor der på storskærm blev livetransmitteret fra den store scene. 

1200 glade idrætsudøvere startede dagen med at dyste mod hinanden i diverse idrætsgrene. I løbet af 
dagen strømmede cirka 10.000 studerende til pladsen for at tage del fredagsbaren med både ølbowling-
turnering, koncerter og afterski-bar med DJ’s. Både nye og gamle initiativer blev afholdt med stor succes. 
Store navne som Flødeklinikken, GoGo Berlin og Reptile Youth spillede på den store scene og afsluttede 
festen med et brag.  Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag var derfor en udpræget succes, og mange 
studerende nød det store og professionelle arrangement. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et så stort arrangement, at det er fuldstændig umuligt at 
gennemføre uden en kæmpe indsats fra vores mange frivillige. Der skal derfor lyde en STOR tak til vores 
frivillige, og vi håber, at mange vil deltage i udviklingen af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag for 
2014. 

Northside 
Grundet underskud hos NorthSide 2012, fik vi i 2013 ikke den aftale, vi gerne havde set. Vi fik i 2012 et 
betydeligt honorar, men i 2013 var beløbet reduceret til 37.500 kr. Vi havde 90 dygtige frivillige med på 
festivalen og bemandende hele fire barer. Per og Sarah fungerede som baransvarlige i de to store barer, 
mens Allan var teamleder i de to små. Forretningsudvalget lagde en stor mængde arbejde i projektet. Det 
har senere været diskuteret, om man har lagt for stort arbejde i projektet, der relativt til arbejdsmængden 
ikke giver tilfredsstillende politisk output. I 2014 har vi sammen med Studenterhus Aarhus og VIAVAR 
forsøgt at maksimere honoraret, da NorthSide (med blandt andet vores hjælp) landede sig et pænt 
overskud på 6 millioner kroner. Dette overskud føler vi os berettede til at tage del i. I 2014 vil 
Forretningsudvalget og generalsekræteren lægge færre kræfter i selve bararbejdet – forstået på den måde, 
at vi ikke vil melde os som barchefer, hvilket viste sig at være særdeles tids- og energikrævende. Til gengæld 
håber vi på, at få en bedre politikplatform, da den var skuffende i 2013.  

Helt overordnet var oplevelsen med NorthSide 2013 dog god. De frivillige var glade, og Studenterrådets 
aktive blev rystet godt sammen. Derfor vil vi også meget gerne deltage i NorthSide igen i 2014. Vi ser frem 
til en god festival med godt fællesskab og sjove oplevelser.  I år får vi muligheden for at samle ikke mindre 
end 120 frivillige, hvorfor det er oplagt at have flere ”ryste-sammen”-arrangementer op til festivalen.  
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