
 FÆLLESRÅDSMØDE 
 

  
 17 

 

Bilag 7: Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2014 

IIndledning 

Året 2014 har været et både spændende og udfordrende år for uddannelsesområdet i 
Danmark og dermed også for Studenterrådet. 

Landspolitisk var 2014 især præget af den forhenværende uddannelsesministers 
”Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser”. Udvalgets rapporter 
indeholdt desværre markant flere torne end roser. Blandt disse torne var planen om 
øget central dimensionering af alle uddannelser i Danmark, en ide som desværre 
straks blev samlet op af politikerne på Christiansborg. Dimensionering kommer i en 
tid med nedskæringer i finansieringen af universiteterne og skaber færre indtægter til 
universiteter, som i forvejen er økonomisk presset. Dertil kommer helt overskuelige 
uddannelses- og kvalitetsmæssige udfordringer på de uddannelser, som bliver særligt 
hårdt ramt. 

Internt på Aarhus Universitet viste 2014 sig også at blive et hektisk år. 
Dimensionerings planer fyldte meget såvel på rektoratsgangen som ude i de enkelte 
fagmiljøer. 2014 var desuden året, hvor udviklingskontrakten mellem universitetet og 
ministeriet skulle genforhandles. Her lykkedes det, takket være en koordineret indsats 
fra hele Studenterrådet, at få indflydelse på den endelige ordlyd på flere områder. 
Desværre må vi også konstatere, at der tydeligvis eksisterer forskellige opfattelser af 
uddannelseskvalitet, Studenterrådet og universitetsledelsen imellem, som gør enkelte 
områder svære at samarbejde omkring, og hvor vores indflydelse bliver mindre.  

2014 blev også året hvor universitetet fik både ny prorektor for uddannelse og ny 
universitetsdirektør. Vi har i gennem året fået opbygget et godt samarbejde med den 
nye prorektor. Den nye universitetsdirektør er først tiltrådt januar 2015, og vi har 
endnu kun afholdt et enkelt møde med hende. 

Kort sagt har rådsåret 2014 været hektisk og præget af nye, men også velkendte, 
udfordringer. Det har betydet, at Forretningsudvalget løbende har gjort sig 
overvejelser omkring Studenterrådets prioriteringer af ressource og efterfølgende 
korrigeret i forhold til arbejdsplan. Derfor er ikke alle målsætninger fra arbejdsplanen 
opnået, men de gode takter er overført til arbejdsplanen 2015.    

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der med engagement, interesse og dedikation 
har været med til at gøre rådsåret 2014 til et fantastisk et af slagsen! 

På vegne af Forretningsudvalget, 

Allan Graversen Vesterlund, Formand for Studenterrådet 
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PPolitik 

Boligkampagne 
I studiestarten satte Studenterrådet igen i år fokus på boligmanglen i Aarhus. Dette 
gjorde vi bl.a. ved at fortælle om sofaformidlingen til de nye studerende, lave en 
kampagnevæg til studiestartsmessen og ved at lave en boligforhindringsbane til 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Ydermere afholdt LUPUS i samarbejde 
med Studentersamfundet ved AAU et boligseminar, hvor bl.a. LLO og kommunen var 
ude og holde oplæg. 

I forbindelse med Studenterrådets boligkampagne valgte LUPUS at gå med i DSF og 
resten af elev- og studenterbevægelsens fælles finanslovskampagne ’unge kræver 
handling’ for at få fokus på planloven og de ændringer, som LUPUS har arbejdet for at 
få lavet de sidste fire år. Igennem happenings, fremmøde ved et 
kommunalbestyrelsesmøde og en fælles demo i København lykkedes det (endelig) at 
få gennemført ændringer i planloven.  

Europa-Parlamentsvalgskampagne 
Søndag d. 25. maj var der i Danmark, ligesom mange andre lande i Europa, valg til 
Europa-Parlamentet. Studenterrådet afholdte i den forbindelse en paneldebat i 
Stakladen med deltagelse fra Josefine Kofoed fra det Konservative Folkeparti, Asger 
Christensen fra Venstre, Sissel Kvist fra det Radikale Venstre, Ole Christensen fra 
Socialdemokraterne og Malte Bang fra Folkebevægelsen mod EU. Arrangementet blev 
afholdt mandag d. 12. maj og var en blandet succes, debatten var god, og det var en 
af få debatter under valgkampen, hvor uddannelse overhovedet var et emne. Ca. 100 
studerende deltog, hvilket var acceptabelt men ikke prangende. Udover paneldebatten 
deltog Studenterrådet i DSF’s kampagne ”Vote for Education” som havde til formål at 
sætte uddannelsespolitik på dagsordenen generelt i valgkampen. Generelt var Europa-
Parlamentsvalgskampagnen en blandet succes, hvilket blandt andet kan tilskrives, at 
andre emner end uddannelsespolitik tog den politiske dagsorden. 

Valg til styrende organer 
Universitetsvalget 2014 forløb i november fra den 24.-27. – og vi, i Studenterrådet, 
klarede det enormt godt takket være alle vores frivillige! Det skal ikke være en 
hemmelighed, at vi frygtede for deltagelsen til Universitetsvalget 2014, da vi sidste år 
oplevede en relativt stor tilslutning grundet mediefokusset på Fremdriftsreformen. 
Ikke desto mindre endte vi på en stemmeprocent, der blot var ét procentpoint lavere 
end sidste år; 18,43 %. Dette kan vi kun takke alle vores fagrådsaktive for!  
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Foruden de, der udførte valgkampen, skal der også lyde en tak til de der deltog i 
vores træningsforløb op mod valget. Vi prøvede med nye kampagneformer og 
uddannelse, der i høj grad involverede andre målgrupper end normalt og resulterede i 
flere aktiviteter og happenings, end vi har set før. Dette bidrog også til den høje 
valgdeltagelse.  

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til de to bestyrelseskandidater, 
Sarah Junge og Andreas Olsen, hvis arbejde vi heller ikke kunne være foruden.  

SStudiemiljøkampagne 
I foråret 2014 var planen, at Studenterrådet skulle afholde en studiemiljøkampagne. 
Imidlertid endte kampagnen at falde (u)heldigt sammen med fremlæggelsen af 
Kvalitetsudvalgets første rapport, hvorfor fokus blev på kvalitets- og 
relevansdebatten.  

Med udgangspunkt i kampagnearbejdet fra DSF's politikkonference i Aarhus 
gennemførte Studenterrådet arrangementer i Matematisk, Samfundsfaglig og 
Nobelkantinen, hvor studerende kom med konkrete bud på, hvad der ville øge deres 
uddannelseskvalitet (som alternativ til forslagene i Kvalitetsudvalgets første 
delrapport). Derefter mobiliserede og gennemførte vi i samarbejde med DGS 
Østjylland og MVU-netværket en kvalitetsdemonstration på Klostertorvet (50 
demonstranter) samt deltog i den større kvalitetsdemonstration i København dagen 
efter (5000 demonstranter). Endelig afsluttede vi kampagnen med en kvalitetsdebat 
med deltagelse af Studenterrådet, Aarhus Universitet og Kvalitetsudvalget. Det var 
oprindeligt meningen at afholde en efterfølgende debat i forbindelse med 
Kvalitetsudvalgets anden delrapport, men da denne blev udskudt fra ultimo oktober til 
ultimo november, var det ikke muligt at gennemføre. 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 
Studenterrådet har i rådsåret 14 lagt et stort stykke arbejde i DSF. DSF har i 2014 
haft fokus på de mange reformer, som forskellige politikere har ønsket at indføre på 
universiteterne. Fremdriftsreformen, og implementeringen heraf, har fyldt meget i 
DSF det sidste år, men andre reformer så som studietids- og 
dimensioneringsreformen har ligeledes fyldt meget. På trods af en fremragende 
indsats fra DSF’s forretningsudvalgs side, er reformerne ikke blevet tilbagerullet. 
Forretningsudvalget i DSF har lagt en kæmpe koordineringsindsats, hvilket har tilladt 
Studenterrådene på de danske universiteter, at arbejde fælles mod reformerne, samt 
at få tilbagerullet suppleringsdelen af fremdriftsreformen. 
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DSF har ligeledes koordineret en større kampagne op mod finanslovsforhandlingerne. 
Til denne kampagne sørgede DSF for at koordinere både Studenterrådene og ESB. 
Kampagne skabte mediebevågenhed og bragte planloven i fokus. 

Internt i DSF har året handlet meget om organisatoriske ændringer. På trods af en 
stor indsats både fra vores side og DSF’s forretningsudvalg, så kom 
organisationsændringerne kun delvist i hus, hvilket vil sige, at vi fik lavet 
organisationsændringer, men at der desværre er flere ting, som skal tages op i 
rådsåret 15. 

I rådsåret fik DSF vedtaget et boligpolitikpapir, hvilket var mindre, end vi havde 
agiteret for. Forårets politikkonference blev afholdt i Aarhus, som siden har fået 
megen ros for arrangementet. På efterårets politikkonference blev Heidi Klokker fra 
Aarhus valgt til Næstformand og Uddannelsespolitisk Ordfører for DSF. 
Forretningsudvalget har deltaget aktivt i LU (Levevilkårspolitisk Udvalg), UPU 
(UddannelsesPolitisk Udvalg) og LF (Landsforum) til næsten alle møder. 

Overordnet set mener Forretningsudvalget, at det har været et godt år i DSF. 

PProblemanalysen 

Følgende Rektor Brian Bechs tiltrædelse i August 2013 igangsatte universitetsledelsen 
et større arbejde omkring den interne organisering af universitetet, hvilket fyldte 
meget i rådsåret 2014. 

Studenterrådet har siden implementeringen af den faglige udviklingsproces været 
kritisk over for denne og har ved flere lejligheder benyttet sig af muligheden for at 
kritisere processen. Det var derfor sød musik i vores øre, da rektor besluttede sig for 
at give den faglige udviklingsproces et 360 graders eftersyn. Eftersynet fungerede 
ved, at der blev nedsat et politisk panel, som nedsatte en ekspertgruppe af forskere, 
som skulle foretage selve analysen. I det politiske panel, analysepanelet, sad to 
medlemmer af Studenterrådet, nemlig Christian Kraglund og Sune Koch Rønnow. På 
trods af at der ikke var enighed om alt, så var det oplevelsen, at panelet kom 
overraskende tæt på hinanden og fik sammensat en god ekspertgruppe. Eksgruppens 
rapport var meget omfangsrig og pegede på indtil flere initiativer, som blev suppleret 
af både ledelsen og analysepanelet. 

Rapporten pegede blandt andet på, at mange beslutninger ikke var forankret lokalt. 
Derfor valgte ledelsen og analysepanelet også at lade flere konkrete 
implementeringsbeslutninger blive truffet lokalt. En anden væsentlig beslutning var 
imødekommelsen af, ønsket om en omstrukturering af både administration og 
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fakulteter, herunder særligt Arts. Processen har været i gang siden november 14 og 
er i skrivende stund ikke færdig alle steder. Det bliver en af det nye 
Forretningsudvalgs og de politiske udvalgs opgaver at følge op på beslutningerne. 

Forretningsudvalget har overordnet set været ovenud tilfreds med forløbet. 

SStudiemiljøundersøgelse 
Ifølge undervisningsmiljøloven fra 2004 skal AU lave en studiemiljøundersøgelse hvert 
tredje år. Dette har AU gjort i 2007, 2011 og nu igen i 2014. I foråret 14 har 
Studenterrådet været med til at kigge på undersøgelsens udformning og hvilke 
spørgsmål, som er blevet stillet. Studenterrådet har givet officiel respons på 
undersøgelsen, og desuden hjulpet med at finde lokale respondenter. 

Da rapporten kom ud efter sommerferien, var Studenterrådet en af 
samarbejdspartnere, som blevet inviteret til” forpremiere”. Studiemiljøundersøgelsen 
var dybtgående og metodisk veludført. Undersøgelsen satte konkret AU i et positivt 
lys men vidste også nogle områder, hvor der var plads til forbedringer. Overordnet set 
er Forretningsudvalget meget tilfredse med Studiemiljøundersøgelsen. 

Organisatorisk 

Fællesrådet 
I 2014 har Fællesrådet afholdt ét konstituerende møde og fire ordinære møder. Til alle 
møder har Fællesrådet været i quorum. Fællesrådets mandatfordeling var meget lig 
mandatfordelingen i 2013 (eneste forskel var, at Artsrådet havde 1 mandat mindre), 
grundet Aarhus Universitets mådehold i optaget. 

Foruden de sædvanlige opgaver; konstituering, forberedelse af valg, afholdelse af 
serviceaktiviteter, nedsættelse af kommissorieudvalg, vedtagelse af budget og 
godkendelse af regnskab, har Fællesrådet vedtaget en ændring af servicestrategien 
omkring Northside, rettet fejl og mangler i statutten og har haft Prorektor Berit Eika til 
at holde et oplæg. 

Det er Forretningsudvalgets vurdering, at Fællesrådet har fungeret godt i det 
forgangne år, og at stemningen både til og efter møderne har været god. 

Forretningsudvalget 
På det konstituerende fællesrådsmøde d. 26. februar valgte Fællesrådet 7 
forretningsudvalgsmedlemmer. Allan Vesterlund blev valgt til formand. Sune Rønnow 
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blev valgt til næstformand. Derudover blev Alexander Thomsen, Bertil Moesgaard, 
Marko Stokic Heibøll, Rune Popp og Sissel Sørensen valgt som menige medlemmer. 
Alexander Thomsen valgte af personlige årsager at udtræde af Forretningsudvalget d. 
1. november, siden har Forretningsudvalget bestået af dets resterende 6 medlemmer.  

Forretningsudvalget har med undtagelse af sommer og juleferie afholdt ugentlige 
møder af typisk 2 timers varighed. Arbejdet i Forretningsudvalget har været 
karakteriseret af stor grad af samarbejde og initiativrighed. Den store arbejdsbyrde 
taget i betragtning er arbejdet udført gnidningsfrit og har bidraget positivt til 
Studenterrådets omdømme. Nye aktiviteter er blevet søsat og fulgt til dørs, samtidig 
med at de løbende forpligtigelser er blevet opfyldt.   

SSekretariatet 
I 2014 måtte vi på sekretariatet tage afsked med vores bogholder gennem 11 år, 
Martha. Heldigvis fik vi ansat Sille, der hurtigt har fundet sig til rette på kontoret og 
styrer regnskabet med hård og kyndig hånd. Naturligvis har udskiftningen krævet 
ekstra hårdt arbejde fra alles side; det tager tid at lære de mange opgaver og 
arbejdsgange på sekretariatet, men det er gået over al forventning. Sekretariatet har 
været udfordret af forskelige arbejdstider, hvilket har besværliggjort faste 
sekretariatsmøder for samtlige medarbejdere. Det lader dog til, at det bliver meget 
nemmere i 2015.  

Vores eventmanager, Sara, tog efter et brag af en Messe og en fremragende dag til 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, til Ghana, hvor hun vil være i praktik 
indtil marts. Thea, vores grafiker, er taget til København, hvorfor der vil blive ansat en 
ny grafiker snarest. Sarah er taget til Bruxelles i januar, hvorfor der er ansat en ny 
Generalsekretær, Charlotte Stark. Charlotte har ben i næsen og har gennem sit 
studie; erhvervsøkonomi med sidefag i psykologi samt sin tid i forsvaret styr på både 
det økonomiske, personalemæssige og administrative aspekt. Alt i alt er der sket 
store udskiftninger på sekretariatet, men det har også givet anledning til at kigge 
nogle arbejdsgange og procedurer efter i sømmende og gå nye veje, hvor det har 
været fordelagtigt. Vi håber, at vi er kommet stærkere ud på den anden side.  

LUPUS 
Udover studiestartskampagnen har LUPUS i det forgangne år haft fokus på at 
politikudvikle, og LUPUS har således opdateret politik på den koordinerede tilmelding 
(KOT) og transport og bolig, samtidig med at papiret ’Fremtidens AU’ er blevet 
vedtaget.  LUPUS har endvidere haft et stort fokus på uddannelseskvalitet, som har 
været meget omdiskuteret i DSF-sammenhænge men også i pressen.   
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LUPUS har ligeledes haft fokus på de høje stresstal, som blev tydelige med 
studiemiljøundersøgelsen, der udkom i sommer. Stressniveauet er ikke mindst 
bekymrende, fordi fremdriftsreformen sætter yderligere pres på de studerende, og 
LUPUS har derfor også arbejdet med at følge op på konsekvenserne af 
fremdriftsreformen. 

Det forgangne år har været spændende og fyldt med mange, lange og interessante 
diskussioner. Dette har været tydeligt mærkbart i mødet med vores medstuderende, 
der meget gerne ville diskutere med os, når vi mødte dem rundt omkring til diverse 
kantinedage og happenings. 

AAUPUS 
AUPUS har kontinuerligt arbejdet med bestyrelsens og de akademiske råds arbejde. 
Det har været med til at kvalificere vores indsats og stemme i bestyrelse. Ligeledes 
har AUPUS fungeret som koordination og sparing mellem repræsentanterne fra 
fakulteterne, bestyrelsen og Forretningsudvalget. Det har været vigtig i forhold til den 
interne problemanalyse, lokale problemstillinger og de nationale beslutninger inden for 
uddannelsesområdet. 

I forlængelse heraf har AUPUS udformet et politikpapir, som fremhæver SR’s 
ambitioner og visioner for AU. Det har været vigtigt, da de mange tiltag inden for det 
uddannelsespolitiske område har sat os i en defensiv position. AUPUS mente, at det 
var vigtigt, at vi havde visioner, som pegede fremad og udmøntede sig vores egne 
visioner for AU. Endvidere har AUPUS også arbejdet for at knytte studienævnene mere 
op på det koordinerende arbejde. Hensigten har været både at få en bedre kontakt 
mellem SR og studienævnene og give studenterrepræsentanterne et rum for 
erfaringsudveksling på tværs af fakulteterne. 

Universitetsbestyrelsen 
Året i bestyrelsen har fra begyndelsen af 2014 været præget af den økonomiske 
situation på AU. Det betød afskedigelser og en kraftig reduktion af fakulteternes 
budgetter. SR’s hovedfokus har i forløbet været at sikre, at besparelse ikke førte til 
fald i kvaliteten af vores uddannelser. Hertil fik vi en garanti fra rektor om, at 
besparelsen ikke ville ramme uddannelserne på AU hverken kvantitativt eller 
kvalitativt. Endvidere blev uddannelsesfokusset styrket ved ansættelsen af en 
prorektor for uddannelse. 

Den interne problemanalyse og dimensionering har også været et fokusområde. Hertil 
har vi arbejdet for så decentral en proces som muligt. Arbejdet med dimensionering 
har været delvist nationalt men har på AU resulteret i en lokal proces med fokus på 
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uddannelseskvalitet. Afslutningsvis har vores arbejdet primært været at sikre lokal 
inddragelse og styrke AU’s fokus på uddannelseskvalitet.  

SStudienævn og Akademisk Råd 
Studenterrådet har i år søsat et nyt initiativ, der skal styrke samarbejdet mellem 
studienævnene. Initiativet består i netværksmøder for indvalgte i studienævn på 
tværs af universitetet. På netværksmøderne er der mulighed for at erfaringsudveksle, 
og vi har forsøgt at tematisere møderne, så der har været sparring på specifikke 
områder herunder fremdriftsreformen. Initiativet er endnu ikke fuldt implementeret, 
og det er noget man kan arbejde meget mere med i det kommende år.  

Arbejdet i de akademiske råd har primært foregået gennem AUPUS, og ligesom med 
studienævnene er der mulighed for forbedring i forhold til at sikre, at der er sparring, 
koordinering og erfaringsudveksling alle de akademiske råd i mellem. I år har arbejdet 
i de akademiske råd omhandlet den interne problemanalyse, retningslinjer for god 
forskningspraksis, og så har AUPUS startet arbejdet med kriterier for ansættelse af 
forskere i forhold til undervisernes undervisningskompetencer.  

Fagrådsarbejde 
Fagrådenes tilstedeværelse lokalt på universitetet forankrer Studenterrådet på hele 
universitetet. Forretningsudvalget har løbende arbejdet med at holde kontakt med de 
enkelte fagråd for at følge med i, hvad der foregår i de lokale fagmiljøer og for at 
kunne sætte samarbejder i stand mellem fagråd, der står med samme type opgaver. 

Fagrådene har vist deres styrke i forbindelse med universitetsvalget, belysning af 
fremdriftsreformens konsekvenser og en række andre arrangementer gennem 
rådsåret 2014. Mobilisering til politisk, organisatorisk og socialt arbejde har 
kendetegnet fagrådene. Mange fagrådsaktive har også ydet en kæmpe indsats i 
forbindelse med det nationale arbejde i Studenterrådet, og igen i år var Aarhus-
delegationen den største ved årets politikkonferencer i DSF. 

Traditionen tro afholdte Studenterrådet en fagrådshyttetur. Turen gik denne gang til 
Fjord-centret i Havndal. Programmet for årets hyttetur indeholdt bl.a. oplæg om 
studiemiljø, erfaringsudveksling og inspiration til fagrådsarbejde fra studenterråd i 
andre byer og international studenterpolitik. Det sidste har sparket gang i arbejdet 
med at oprette et internationalt udvalg på AU, et arbejde der vil fortsætte i 2015. 
Udover det politiske program blev der også hygget med fest og quiz. 
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KKommunikation 
Studenterrådets platforme for kommunikation har været meget i gang i det forløbne 
år, hvor både grafiker og kommunikationsansat er udskiftet.  

Hjemmesiden er blevet fornyet og gjort mere overskuelig med et nyt design. 
Derudover er der også oprettet et mobil-site. Studenterrådet har på hjemmesiden 
også haft et nyhedsbrev kørende, som er blevet sendt ud jævnligt, men ikke 
månedligt som det oprindelig var tiltænkt. Endelig er siden løbende opdateret med 
nyheder. Vi har også afholdt en læserbrevsdag, som skulle opkvalificere fagrådsaktive 
såvel som Forretningsudvalget. Deltagerantallet var ikke så højt, men arrangementet 
var givtigt for dem, der deltog. 

Den store opgave for Studenterrådet i 2014 har dog været at gentænke måden, vi 
kommunikerer på. Dette er kommet til udtryk ved en ny kommunikationsstrategi, som 
centrerer arbejdet omkring én FU-ansvarlig (tidligere tre) og sekretariatets 
kommunikationsansatte. På de sociale medier har Studenterrådets Facebook-side 
været meget aktiv i mange sammenhænge - alt fra demonstrationer til info om 
kursusaktiviteter. 

Aktivitetspuljen 
I rådsåret 2014 har Studenterrådets aktivitetspulje ydet støtte til i alt 15 aktiviteter 
eller foreninger. Der blev ydet støtte til fire studieturer på henholdsvis teologi, 
molekylærmedicin, molekylær biologi og religionsvidenskab. Herudover modtog fem 
forskellige faglige arrangementer støtte ”Faglig dag” på statskundskab, 
”Forskerrunde” på økonomi, ”Donaid” på medicin, ”Fælles Faglig dag” og ”Religion på 
tværs” på religionsvidenskab og teologi. Desuden modtog fem arrangementer støtte 
til afvikling, det drejer sig om følgende fem: ”Oecon og EØaften” på økonomi og 
erhvervsøkonomi, ”Dimission” på psykologi, ”Spilaften” i foreningen KØN samt ”Den 
Gyldne Pegepind” på Institut for Økonomi. Slutteligt blev der ydet støtte til en 
synlighedskampagne for ”Bladet Ø”.  

Økonomi  

Økonomisk har 2014 været et godt og mere eller mindre stabilt år. Der har været 
udfordringer med poster, der blev dyrere end spået, med overraskelser og løn, der 
grundet stor udskiftning, er blevet en dyr post. Beretningen er forfattet før regnskabet 
er afsluttet, hvorfor det endnu ikke er sikkert, hvordan det endeligt vil se ud. Derfor 
vil der på det konstituerende fællesrådsmøde gås i dybden med regnskabet. 
Danmarks Største Fredagsbar var i år endnu større og bedre end de forgangne. Da 
der var overskud sidste år og dagen ifølge servicestrategien ikke skal gå i nul, er vi 
glade for resultatet. En enkelt regning var dog overraskende dyr, hvilket desværre har 
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haft stor betydning for det endelige resultat. Studenterhåndbogen var en stor succes 
med udgaver både på dansk, engelsk og en VIA-version. Desværre havde man ikke 
fået oplyst, at et bestemt sideantal er mere optimalt end andre i forhold til udgifter til 
trykning, hvorfor man ikke fik udnyttet trykmulighederne og gjort det billigst muligt. 
Der er blevet afholdt møder med trykkeriet, og man har nu fået oplyst de fordelagtige 
sideantal. Delfinen har med nogle dygtige redaktører og nogle dygtige efterfølgere 
formået at hæve magasinets kvalitet betydeligt. Der er eksperimenteret med nye 
papirtyper og forsider for at øge læserens interesse. Salgsmæssigt har der været stor 
fokus på Delfinen, men det er stadig et område, der vil være stort fokus på i 2015. 
Studiemessen var en enorm succes og gav det ønskede overskud. Vi er meget 
tilfredse og glæder os til at holde en messe i år, der forventes at give endnu større 
overskud. Der er blevet brugt penge på de politiske aktiviteter, og vi afholdte i april 
DSF’s politikkonference, der gik over al forventning. Aktivitetspuljen har uddelt alle 
sine midler, og vi håber, at lige så mange vil søge penge igen i år. Alt i alt har det 
været et pænt år rent økonomisk. Yderligere uddybes på det konstituerende 
fællesrådsmøde.  

SStørre arrangementer  

Studiemessen 
I 2014 afholdte Studenterrådet igen en succesfuld studiemesse. Standende, til såvel 
gratister og halvbetalende i vandrehallen som fuldbetalende i resten af 
messeområdet, blev uden problemer afsat. Messen blev desværre ikke besøgt af 
Morten Østergaard som planlagt, da han blev formand for sit parti dagen før 
messestarten. Til gengæld blev Nicolai Wammen (Forsvarsminister), Jacob 
Bundsgaard (Borgmester) og Berit Eika (Prodekan for uddannelse) vist rundt på 
messen. Efterfølgende har vi budgetteret med at kunne tjene 10.000 mere på 
messen, hvilket svarer til en vækst i indtjening på 4 % og omsætning på ca. 1,5 %. 

Northside 
Som altid, deltog Studenterrådet på festivallen i 2014. Vi stillede i år med 130 
frivillige, og weekenden var hyggelig og fyldt med dejlig musik og kolde fadøl. Der er 
stadig mange ting, NS kan forbedre, og lige nu er man i forhandlinger med dem 
omkring de frivilliges vilkår. Blandt andet håber man på gratis mad, flere 
informationer og flere fordele som frivillig. 2014 ar også året, hvor Fællesrådet valgte 
at ændre servicestrategien, således at man ikke længere var forpligtet til at lave 
politik på festivallen, hvilket der de sidste år har været svært. På den måde er 
formålet med at tage til festivallen udelukkende, at det er et tilbud til de aktive i 
Fællesrådet og fagrådene, der kan styrke fællesskabet og Studenterrådet som 
organisation. Politiske kræfter kan således lægges, hvor det giver større afkast.  
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Vi havde en skøn weekend og glæder os til at tage af sted endnu engang. Snart 
kommer der en mail rundt, så man kan tilmelde sig NS 15.  

PPolitikkonference 
I april måned afholdte Studenterrådet politikkonference for DSF og dermed de andre 
studenterpolitiske organisationer i Danmark. Det politiske tema på konferencen var 
uddannelseskvalitet, og emnet blev derfor vendt og drejet gennem de mange 
forskelligartede dagsordenspunkter. 

Konferencen blev succesfuld, fordi mange af Studenterrådets aktive stod klar til at 
hjælpe både optil, men også under og efter konferencen. De aktive bidrog med godt 
humør, store muskler og ikke mindst en forrygende studenterpolitisk revy, der 
kickstartede den bedste fest DSF nogensinde har set. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
Dette års udgave af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag bød på en 
kombination af videreførelse af traditioner og nytænkning. Ølbowling-turneringen 
nåede nye højder med et tætpakket sceneområde og kanon stemning med et meget 
engageret publikum. Der var som noget nyt en turnering i beer-pong med over 100 
deltagere. 

Dagen blev startet ud med konkurrencer i diverse idrætsgrene. I løbet af dagen 
strømmede cirka 15.000 studerende til pladsen for at tage del i fredagsbaren med 
både ølbowling-turnering, koncerter og afterski-bar med DJ’s. Store navne som Vild 
$mith, The Eclectic Moniker og WhoMadeWho 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. 

Som konsekvens af den midlertidige parkeringsplads ved biologi, var der en del færre 
deltagere i idrætsturneringerne end tidligere år. Der vil frem mod næste års 
begivenhed blive sat fokus på, om pladsen kan indrettes anderledes ift. musik og 
sport. Første skridt til dette er allerede taget i form af et visionsmøde, hvor bl.a. årets 
styregruppe var inviteret. 

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. 


