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Studenterrådets beretning 
for rådsåret 2016 
 

Indledning 
Rådsåret 2016 har været et begivenhedsrigt år i uddannelses Danmark, herunder også på Aarhus 
Universitet. Året har budt på mange udfordringer for Studenterrådet både på den politiske bane, 
med en lokal udformning af nye fremdrifts-regler, foreslåede SU-nedskæringer og fortsætte 
nedskæringer på uddannelsesbevillingerne. Men også på den interne organisatoriske front har der 
været udfordringer i form af stor udskiftning på sekretariatet, en større omstrukturering af 
salgsarbejdet, samt et Forretningsudvalg som store dele af året har manglet et medlem. 
 
Året har dog også budt på flere sejre for Studenterrådet. Som modsvar til SU- og 
udddannelsesnedskæringer har Studenterrådet for andet år i træk gennemført en stor og vellykket 
demonstration i Aarhus i regi af ‘Uddannelsesalliancen’, og de foreslåede SU-nedskæringer er 
foreløbigt taget af bordet.  
Ligeledes har udskiftningen og omstrukturering på sekretariatet krævet mange kræfter i det 
forgangne år og vil fortsat gøre det i 2017, men på længere sigt forventes det at gøre Studenterrådet 
stærkere, og åbne op for nye muligheder. 
 
Studenterrådet er i rådsåret 2016 kommet langt både med det politiske og organisatoriske arbejde. 
Alligevel er arbejdsplanen for året ikke opfyldt til punkt og prikke. Det skyldes dels en løbende 
prioritering af Forretningsudvalgets ressourcer, særligt set i lyset af perioderne hvor 
Forretningsudvalget ikke har været fuldtalligt. Samt dels at de udefrakommende politiske tiltag ikke 
er forløbet præcis som forudset ved årets start, hvilket naturligvis også har krævet en løbende 
tilpasning. 
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Politik  

Bolig- og transportpolitik og Aarhus Byråd 

Allerede inden rådsårets begyndelse indgik den dengang tiltrædende formand, Mads Hareskov 
Jørgensen og næstformand, Sana Mahin Doost i initiativet ‘Aarhus for alle - En by i social balance’, 
der blev nedsat af Rådmand for Bolig og Teknik, Kristian Würtz. Formålet med udvalget var at 
kæmpe imod en tilbagetrækning af den planlovsændring, som den tidligere SR-regering lavede i 
2015. Her fik kommunerne mulighed for at stille krav om op til 25 procent almene boliger i nye 
byggeområder. Venstre-regeringen ville med deres Vækstplan 2016 afskaffe dette redskab, hvilket 
gav anledning til, at man mødtes i dette brede netværk i december og januar. Udvalget bestod af 
Boligselskabernes Landsforening, LO Aarhus, Det Kooperative Fællesråd, Danske Seniorer, Frit 
Forum Århus og Studenterrådet.  
Dette netværk gav os mulighed for at lobbyere over for særligt rådmanden og opfordre til, at der 
bygges flere studieboliger, men her understøttede man også Studenterrådets pointe om, at 
studerende ikke er kræsne, men at de gerne vil bo blandt forskellige typer af borgere herunder 
socialt udsatte og ældre. Netværket blev dog hurtigt nedlagt, da det i vinteren blev det annonceret, 
at planlovsændringen ikke blev trukket tilbage, hvorfor øremærkningen fortsat kan benyttes af 
kommunerne. Dette betragtes som en stor sejr.  
 
I forbindelse med samarbejdet med Aarhus Kommune deltog det dengang opstillende formandskab 
også i et dialogmøde den 22. februar iværksat af borgmesterens afdeling, de øvrige 
uddannelsesinstitutioner i Aarhus og Esben Lunde Larsen samt rektor for AU, Brian Bech Nielsen. 
Studenterrådet deltog som de eneste studerende sammen med formanden for de studerende på VIA.  
I den første del af mødet, hvor daværende Uddannelses- og Forskningsminister, Esben Lunde 
Larsen deltog, benyttede vi lejligheden til at ytre bekymring om fremdriftsreformen. Resten af 
mødet indbefattede blandt andet en studieboliganalyse ved kommunen fra 2010 til 2013, hvor vi 
blandt andet kritiserede analysen om, at studerende ikke ønsker at bo sammen med andre i 
eksempelvis kollektiver eller på traditionelle kollegier.  
 
I september deltog to fra forretningsudvalget i et lyttemøde om boligpolitikken i Aarhus. Dette 
møde var planlagt af Rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, hvor 
byrådspolitikere fra Enhedslisten, Liberal Alliance, Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti fik 
mulighed for at lytte til borgere og interessenter omkring boligsituationen. Her præsenterede vi 
resultaterne fra den nye boligundersøgelse foretaget af Analyse og tal for DSF og Danske 
Studerendes og Elevers Kollegieråd (DSK). Undersøgelsen viser, at studerendes vigtigste 
overvejelse i valg af bolig er prisen, hvorfor interessen for traditionelle gangkollegier fortsat er 
aktuel. 
 
Udover de konkrete møder så har lobbyindsatsen særligt foregået i kommunikativ forstand, hvor vi 
gennem den lokale presse har forsøgt at skabe bevågenhed omkring de trængte boligsituationer for 
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studerende i Aarhus. Dette var særligt i studiestarten i september, hvor vi blandt andet var i TV2 
Østjylland en række gange for at kommentere på situationen, men også med en sammenkobling af 
mangel på boliger med stress og derigennem også Fremdriftsreformen. Også gennem den lokale 
presse fik vi reklameret for CouchShare, der er et nyopstartet initiativ af DSF, som vi har deltaget i, 
hvor studerende sættes op med personer, der har en sofa, som de gerne vil låne ud. Dette initiativ 
havde en række opstartsvanskeligheder, hvorfor det ikke blev bredt nok ud.  
 

Transport 

Arbejdet med bolig og transport har derfor været på forskellige niveauer, men særligt i kommunalt 
regi. Selvom vi ikke har lavet en decideret boligkampagne, benyttede man Studiemessen til at tale 
om CouchShare og hvad kommunehospitalet skulle bruges til, når AU overtager de mange nye 
kvadratmeter fra 2019 - her fik vi en del inputs fra de studerende, der særligt ønsker studieboliger 
Et ønske som vi også har viderebragt til ledelsen, der tænker studieboliger ind på det nye Campus 
2.0.  

Cykelmøde  

Studenterrådet var i september til en workshop om Aarhus kommunes kommende 
cykelhandlingsplan. Indlæg under workshoppen fra kommunen og blandt andet Dansk 
Cyklistforbund tegnede et lovende billede for fremtidige cykelmuligheder i Aarhus. Workshoppen 
gav de deltagende mulighed for at komme med ideer og bidrag der i fremtiden kan forbedre 
cykelmiljøet i Aarhus. Men hvis man i fremtiden ønsker at påvirke cykelhandlingsplanen gøres 
dette nok bedre i direkte dialog med kommunen. 
 

Møder med Rektoratet og Studenterpolitisk Forum 
 
Vi har i alt haft otte møder med universitets ledelse, hvor seks af disse har været møder mellem 
Studenterrådets formandskab og rektoratet. Vores egne møder med ledelsen har været mest 
udbytterige, da vores strategi i forhold til samarbejdet med ledelsen har været en pragmatisk 
tilgang, hvor vi har tilbudt vores assistance som samarbejdspartner for at opnå mest muligt ansvar 
og magt. Vi har blandt andet været inde over processen med institutionsakkreditering, udformning 
af spørgsmålene til Studiemiljøundersøgelsen 2017 og derudover har vi haft en indgående dialog 
omkring oprettelsen af en universitetsjurist/studenterombudsmand. Dette er et format, der vil blive 
arbejdet videre på i 2017.  
 
Det har været et udbytterigt samarbejde, hvor vi har haft en følelse af lydhørhed og respekt fra 
ledelsens side, når det kommer til Studenterrådets dagsordener, som vi enerådigt har bestemt til 
disse møder. Det gode samarbejde har også resulteret i et debatindlæg til Altinget, hvor prorektor, 
Berit Eika og Næstformand, Sana Mahin Doost, udtalte sig kritisk om regeringen, 
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Socialdemokraterne og Dansk Folkepartis forslag om et uddannelsesloft.  
 
Vi har ydermere deltaget i et møde hvert semester i organet, Studenterpolitisk Forum, hvor 
repræsentanter fra Frit Forum og Konservative Studerende også har deltaget sammen med 
universitetsledelsen. Studenterrådet har været repræsenteret af henholdsvis én fra Formandskabet, 
én fra Forretningsudvalget, én fra AUPUS og én fra Fællesrådet. Vores strategi i forhold til disse 
møder har været den samme som sidste år, nemlig at fokusere på ledelsens indledende punkter, hvor 
vi har fået et indblik i ‘State of the Union’, hvortil vi hver gang under vores egen præsentation har 
fokuseret på emner af Studenterpolitisk relevans og naturligvis at være velforberedte.  
 
På mødet i foråret, den 20. maj, valgte man fra Fællesrådets side at præsentere emnet 
“Nedskæringer”, hvor vi fik en dialog med ledelsen om, hvordan man regner med, at 
nedskæringerne vil ramme, men også hvordan man mindsker konsekvenserne for kvaliteten. På 
mødet i efteråret, den 15. november havde vi forberedt emnet “Studiemiljø”, hvor vi præsenterede 
en række forbedringsforslag, der kan optimere arbejdet med studiemiljø på AU. Alt i alt har det 
været to møder, hvor vores egne emner er blevet modtaget godt, dog har vi været mere skeptiske 
omkring formatet, men er fortsat åbne for at deltage.  
 

Møde med Ulla Tørnæs 

Den 5. september gæstede daværende Uddannelses- og Forskningsminister, Ulla Tørnæs, AU. 
Universitetsledelsen gav os til opgave at opreklamere arrangementet for de studerende, med blot 
med to dages varsel. Arrangementet blev afholdt i Stakladen, hvor ministeren præsenterede den 
bebudede SU-reform, hvortil der efterfølgende var spørgerunde fra salen. Vi var fra Studenterrådets 
side godt forberedte med mange kritiske spørgsmål, der blev præsenteret. Grundet det korte varsel, 
det tidlige tidspunkt på en mandag og oveni semesterstarten var fremmødet ikke imponerende, 
hvorfor det primært var vore egne folk, der deltog. Dog fulgte flere hundrede personer med live på 
Facebook, og det er senere blevet set mange tusinde gange. Dette var vi rigtig ærgerlige over, da det 
blev brugt af ministeren, som et argument for ligegyldighed hos de studerende omkring SU-
nedskæringerne.  
 
Efterfølgende inviterede vi Ulla Tørnæs og hendes rådgivere til et møde på Styrelsen, hvor Kirstine 
Mandrup Pedersen (Uddannelsesalliancen), Hanna-Louise Schou Nielsen (FU) og formandskabet 
deltog. Dette møde var dog heller ikke synderligt udbytterigt, da ministeren fastholdte 
nødvendigheden ved reformen. Dog fik vi præsenteret huller i reformen, som de ville tage til 
efterretning.  
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Universitetsvalget 

VI VANDT! Alt undtagen to studienævnspladser. Det var et rigtig godt valg i år, selvom procenten 
af stemmer ikke var så høj, var antallet af de stemmer som gik til os 89,6% af de 18,87% afgivne 
stemmer. Som en del af vores plan for at lave mere oplysning op til valget havde vi et samarbejde 
med universitets kommunikationsafdeling. Det samarbejde gik rigtig godt, og vi har været meget 
glade for, at de har været på med det. Det har i år involveret delinger fra deres sociale medier og 
bannere rundt på universitetet. Disse bannere kan genbruges til de fremtidige valg. Selvom vi har 
lavet flere præ-valg aktiviteter, som ikke virkede til at give effekt i år, håber vi at det fremadrettet 
kan hjælpe med at få valgprocenten op. 
 
Resultatet af bestyrelsesvalget var overraskende, da Artsrådets liste havde sprængt listeforbundet og 
fået en af pladserne. Artsrådet valgte at trække sig, da de hele tiden havde set sig selv som og omtalt 
sig selv som en støtteliste for Studenterrådets spidskandidatliste. Således gik de to pladser i 
bestyrelsen til Lieve og Sune. Der kom et uventet stort efterspil, da de ideologibaserede politiske 
studenterorganisationer og formanden for valgudvalget var utilfredse med denne løsning på trods af, 
at det var helt legalt. Der var en del artikler i Omnibus og der var et ekstraordinært møde i 
valgudvalget indkaldt af Konservative Studenter og Frit Forum. Dette kostede en del flere kræfter 
end forudset. 
 
Der var generelt rigtig god aktivitet hos fagrådene. I løbet af valgugen var der valgboder 17 
forskellige steder, hvor engagerede frivillige stod klar til at forklare valget til folk og hjælpe dem 
med at forstå valgsystemet. Op til valgugen havde vi et arrangement om det at stå i valgbod, som 
ligeledes var velbesøgt. Der var også meget stor opbakning til den daglige aftensmad på rådet i 
løbet af valgugen - så meget så der knap var plads på både styrelsen og aktivisten. Dette koncept 
skal muligvis gentænkes lidt, da der går rigtig mange ressourcer på at lave mad til så mange. 
Lieve og Sune lagde også en masse arbejde i valget, både i ugerne op til og i selve valget. De var 
rundt i talrige valgboder og til forelæsninger. Til næste år kan man godt overveje at lægge flere 
oplæg til forelæsninger i ugen inden valget, da det muligvis bliver lidt mindre hektisk så. 
 
Alt i alt var det et super godt valg, hvor der var virkelig god aktivitet hos fagrådene, og vi håber, det 
kan blive endnu vildere næste år! 
 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 

Rådsåret 2016 har igen markeret et år hvor Studenterrådet har lagt et stort arbejde i DSF. De mange 
landspolitiske reformer og tiltag på universitetsområdet viser til stadighed behovet for en stærk 
national studenter-aktør, og derfor har arbejdet i DSF også været prioriteret.  
Hovedfokus for DSF’s arbejde har haft et stort overlap med Studenterrådets egne prioriteter: 
Fremdriftsreform, SU- og finanslovsbesparelser og det såkaldte uddannelsesloft.  
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I landsforum har Studenterrådet fast deltaget med to MO-repræsentanter 
(Medlemsorganisationsrepræsentanter), Mads Hareskov Jørgensen og Sana Mahin Doost yderlig 
har Sune Koch Rønnow (AU-studerende og tidligere Studenterrådsformand) siddet som menigt 
medlem af landsforum. Det har været forholdsvist ressourcekrævende, at både formand og 
næstformand har deltaget i hovedparten af møderne, samtidig har det dog også været givtigt for 
Studenterrådets arrangement og indflydelse i DSF.  
Det er Forretningsudvalgets vurdering, at landsforum er i en positiv udvikling hvor gode og 
konstruktive diskussioner i stigende grad kan tages også om svære emner, og man har i højere grad 
fået fokus på en langsigtet og strategisk ledelse af DSF. 
 
I DSF’s stående udvalg har Studenterrådet også deltaget aktivt. Mads Hareskov Jørgensen har 
siddet i det Uddannelsespolitiske Udvalg (UPU). Det Levevilkårpolitiske Udvalg (LU) har været 
plaget af lav og uregelmæssig mødefrekvens, men Hanna-Louise Schou Nielsen og Esben Andersen 
har deltaget i udvalget. Sarah Momtaz har siddet i Organisatorisk Udvalg (OU).   
 

Politikkonferencer 

Politikkonferencen - forår  

Forårets politik konference, afholdt i Aalborg d. 15-17 april, havde på grund af tidspunktet for 
konferencen, et mindre deltagerantal end typisk. Studenterrådet præsterede dog alligevel at deltage 
med den største delegation. På konferencen blev der vedtaget to revisioner af holdningspapiret - et 
revideret afsnit om universitets autonomi og medbestemmelse, samt et nyt afsnit om vareliggørelse 
af uddannelse - samt et politikpapir om optag. Overordnet set er Studenterrådet tilfreds med den 
vedtagne politik, som også bærer klare Aarhusaftryk. Særligt vareliggørelse af uddannelse har været 
et stærkt omdiskuteret og kontroversielt emne i DSF, som Studenterrådet til tider har stået meget 
alene med i DSF. Derfor er det også en stor glæde, at dette nu er indskrevet i DSF’s holdningspapir. 

Politikkonferencen - efterår  

Den 11-13. november afholdtes efterårets politikkonference på CBS i København. Målet for 
konferencen var at diskutere og beslutte arbejdsplanen for rådsåret 2017, et politikpapir om 
studiemiljø og endelig at vælge et nyt forretningsudvalg til DSF. Vores delegation var også til 
denne konference den største på trods af mange afbud grundet sygdom. Generelt var det en 
konference, der led under tidspres, men det lykkedes alligevel at vedtage en ambitiøs arbejdsplan og 
et godt politikpapir. Omend politik papiret blev forandret en del i løbet af weekenden, havde det 
endelige resultat en god overensstemmelse med det besluttede grundlag som delegationen 
medbragte fra Aarhus. Endelig kan man glæde sig over at tre af de fem medlemmer i 
forretningsudvalget er fra SRAU. Sana Mahin Doost er indvalgt som formand, Mads Hareskov 
Jørgensen som næstformand og uddannelsespolitisk ordfører og Kirstine Mandrup Pedersen som 
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menigt medlem. Yderligere er Rasmus Slot valgt som næstformand og levevilkårspolitisk ordfører 
og Monika Skadborg er valgt som organisatorisk forretningsudvalgsmedlem. 
 

Debattørkursus 
I samarbejde med DSF afholdt vi i maj et weekendkursus for særligt de jyske 
medlemsorganisationer af DSF, hvor vi fik opkvalificering af debattør evner i både skriftlig og 
mundtlig forstand inden for emnet ‘vareliggørelse’. Her fik vi to oplæg i henholdsvis mundtlig og 
skriftlig retorik af to retorikere ved Aarhus Universitet og praktiske øvelser på Facebook ved tre 
retorikstuderende herunder vores kommunikationsansatte, Jesper. 
 
Alt i alt var det et udbytterigt kursus med flot fremmøde fra særligt Studentersamfundet ved 
Aalborg Universitet og De Studerendes Råd ved Kolding Designskole, men også vores egne aktive.  
 

Fremdriftsreformen 
Efter en revision af den oprindelige fremdriftsreform besluttede Folketinget at lægge den konkrete 
udformning af “fremdriftsinitiativer” ud til de enkelte universiteter. Universiteterne er dog stadig 
underlagt mål for reduktion af deres gennemsnitlige færdiggørelsestider, for at undgå 
‘fremdriftsbøder’ på mange millioner, den såkaldte studietidsmodel.  
 
Processen på Aarhus Universitet startede med, at universitetsledelsen præsenterede et udspil til 
interne fremdriftsregler på Aarhus Universitet. Herefter var Studenterrådet inviteret til møde med 
ledelsen, hvor vi kommenterede på udspillet, ligesom vi indsendte et skriftligt høringssvar. 
Forretningsudvalget oplevede høringsprocessen som fornuftig, omend man gerne ville have været 
inddraget i en mere åben proces inden ledelsen udformningen af udkastet. Der er dog fra de lokale 
niveauer (fx studienævnene) blevet udtrykt stor utilfredshed med høringsprocessen, som blev 
oplevet forhastet og uden reel mulighed for at blive hørt. 
 
De endeligt vedtagne regler for fremdrift lader også meget tilbage at ønske. Forretningsudvalget 
forstår, at universitetet er presset af studietidsmodellen og generelle nedskæringer og anerkender 
derfor også behovet for visse fremdriftsforanstaltninger, for at undgå store bøder. 
Forretningsudvalget mener dog alligevel, at universitet på en række punkter har vedtaget unødigt 
rigide regler. Særligt tvangstilmelding til specialet, kun to prøveforsøg ifb. førsteårsprøven samt 
aktivitetskravet på BA-delen, finder Forretningsudvalget unødigt rigidt. Det er dog også vigtigt at 
holde fast i, at de nye regler trods alt tillader mere fleksibilitet end den oprindelige 
fremdriftsreform. 
 

Uddannelsesalliancen 

I forbindelse med regeringens fremlagte SU-besparelser i sensommeren trak vi på Studenterrådet 
med det samme i arbejdstøjet. 
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Henover sommeren havde Studenterrådet påbegyndt et samarbejde på tværs af 
uddannelsesinstitutionerne i Aarhus om de såkaldte Accountability Sessions – snakke om 
uddannelsespolitik – et koncept, der dog desværre ikke var foreneligt med kræfterne eller tiden i 
Aarhus, da situationen her ikke var den samme som i København. Det blev en klar vurdering, at der 
i Aarhus var et større behov for at etablere et faktisk uddannelsessamarbejde om aktuelle kampe, før 
elever og studerende kunne mobiliseres til debatter og samtalesaloner. 
 
Samarbejdet og kommunikationen uddannelsesinstitutionerne imellem og med DSF forblev dog – 
og det viste sig nyttigt, da regeringen i sensommeren fremlagde deres planlagte besparelser på SU-
området som en del af 2025-planen.  
 
På Studenterrådet gik vi med det samme i gang, og påbegyndte en stor kampagne i 
Uddannelsesalliancen med kulmination i demonstrationen den 13. oktober (Dette er uddybet under 
afsnittet ’Demonstration mod SU- og uddannelsesnedskæringer’) 
Demonstrationen og kampagnearbejdet medførte et ønske om en Uddannelsesalliance i Aarhus og 
omegn, der ikke blot blev opstartet ad hoc, som løbende regeringer varslede flere nedskæringer på 
uddannelser og SU. Efterspillet fra demonstrationen har derfor været med fokus på at starte et reelt 
samarbejde på tværs af Elev- og Studenterbevægelsen, der giver mulighed for sparring og 
samarbejde uanset reformer på Christiansborg og ikke blot om nationale sager. 
Første skridt er et forsøg med konceptet fra ESB i København, Onsdag aften, hvor aktive i ESB 
kommer hinanden ved og sparrer om organisering og uddannelseskamp. Studenterrådet arbejder 
videre med konceptet, og vi håber, at du har lyst til at være med!  
 

Organisatorisk 

Fællesrådet 

I årets løb er der blevet afholdt seks møder i Fællesrådet, hvor fagrådene har været repræsenteret. 
Her er Studenterrådets politik blevet diskuteret og vedtaget. Blandt andet har vi i år øget indsatsen 
med workshops og oplæg. Dette har øget inddragelsen af Fællesrådet i det daglige arbejde, dog har 
der ikke været nok tid på møderne, hvilket har været ærgerligt. Forretningsudvalget deltog i 
slutningen af foråret i en workshop faciliteret af en gruppe studerende, der var ved at tage et kursus 
som konsulenter. Her fik forretningsudvalget rig mulighed for at tale om det uudnyttede potentiale, 
der ligger i Fællesrådet, og hvordan man optimerer inddragelsen og ejerskabet i Studenterrådet. Vi 
fandt frem til en række forslag, der dog faldt i baggrunden i efterårssemesterets travlhed, men disse 
forslag gives videre til det kommende forretningsudvalg.  
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Forretningsudvalget 
På det konstituerende Fællesrådsmøde den 25. februar 2016 blev Mads Hareskov Jørgensen valgt 
som Formand og Sana Mahin Doost som Næstformand. Derudover blev Emil Outzen, Hanna-
Louise Schou Nielsen, Kasper Langgaard og Sarah Momtaz valgt som menige medlemmer af 
Forretningsudvalget. Dermed var vi kun seks personer det første halve år. Til Fællesrådsmødet i 
maj blev Andrea Pilgaard Kristensen indsuppleret. Til mødet i september trådte Sarah Momtaz 
tilbage, hvor vi indsupplerede Rikke Rode, hvortil Forretningsudvalget var fuldtalligt. 
Udskiftningen har været forholdsvis gnidningsfri, da Sarahs afgang har været overlappende med 
Andreas’ tiltrædelse. Forretningsudvalget fuldtallighed betød utrolig meget særligt omkring valget, 
hvor de ekstra ressourcer var nødvendige.  
 
Forretningsudvalget har holdt møder en gang om ugen af 2 timers varighed. Det har været med 
svingende fremmøde, hvilket har været ærgerligt for beslutningsgangene, omend det har fungeret 
fint. Til trods for dette har vi haft et hårdtarbejdende Forretningsudvalg, der fra starten har haft 
mange opgaver lige fra Fremdriftsreformens implementering til løbende ad hoc opgaver i 
dagligdagen.  
 

Sekretariatet  

2016 har været et travlt år på sekretariatet, der har været præget af en del udskiftninger på 
personalefronten. 
 
Vi har stoppet samarbejdet med vores nu tidligere sælger Tom Poulsen pr. 31/12 - 2016 (Nærmere 
om dette er omtalt andetsteds i denne beretning, hvorfor det ikke uddybes yderligere her). I løbet af 
det næste år vil der blive ansat en ny til at varetage salgsarbejdet for Studenterrådet. 
Anders Ohrt har valgt at opsige sin stilling som eventmanager, hvorfor vi har ansat Tobias Jensen i 
stedet. I forbindelse med stillingsskiftet har vi delt stillingen op, så Tobias fremadrettet udelukkende 
kommer til at beskæftige sig med Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag med titlen 
projektleder DSFI.  De resterende opgaver som lå under den tidligere eventmanager f.eks. 
Kursusvirksomheden og Studiemessen vil blive varetaget af andre ansatte på sekretariatet. Her vil 
bogholderen i samarbejde med et forretningsudvalgsmedlem varetage Kursusvirksomheden, og 
Studiemessen vil efter planen blive varetaget af en nyansat studentermedhjælper i det nye år. 
Opdelingen sker for at fordele arbejdspresset ift. opgaver mere ligeligt mellem sekretariatets 
ansatte. 
I slutningen af 2016 har vi ligeledes skiftet bogholder på Sekretariatet. I stedet for Sille Lilhav har 
vi ansat Ann Veller Simensen i stillingen. Ann er allerede godt inde i stillingen, og vi ser frem til at 
have Ann som fast holdepunkt på sekretariatet fremadrettet. 



  Side 11 af 22	

Derved består sekretariatet på nuværende tidspunkt af grafiker Sabina Ringtved, 
kommunikationsansvarlig Jesper Jakobsen, projektleder DSFI Tobias Jensen, Bogholder Ann Veller 
Simensen og sekretariatsleder Charlotte Stark. 
 

Salg 

Studenterrådets Forretningsudvalg og sekretariatsleder (tidligere Generalsekretær) valgte i dette 
råds år at afslutte samarbejde med den sælger som Studenterrådet har haft tilknyttet gennem en 
årrække. Ophøret skyldes samarbejdsvanskeligheder som har stået på gennem en længere periode. 
Formelt er der tale om, at de eksisterende kontrakter mellem Studenterrådet og sælgeren ikke blev 
forlænget, og dermed ophørte ved udgangen af 2016. 
I forbindelse med samarbejdets ophør opstod der visse uoverensstemmelser omkring opgørelse af 
forskellige tilgodehavender mellem Studenterrådet og sælgeren. Forhandlingerne endte med, at 
Studenterrådet måtte udbetale et større beløb, for at afslutte sagen. 
På den korte bane giver samarbejdets ophør vis usikkerhed omkring Studenterrådets indtjening på 
Studiemessen, samt de forskellige publikationer. Samtidig giver situationen dog også en 
kærkommen lejlighed til at tænke nyt og omorganisere. Derfor kan det også åbne op for muligheder 
for en øget indtjening på længere sigt. 
Udover det økonomiske har forløbet også krævet forholdsvis store arbejdsmæssige ressourcer for 
formandskabet og sekretariatslederen. Overordnet set er det dog forretningsudvalgets vurdering, at 
det har været en nødvendig beslutning, der vil stille Studenterrådet bedre på længere sigt. 

LUPUS  

Det levevilkårs- og uddannelsespolitiske arbejde på Studenterrådet er i 2016 fortsat i LUPUS. I 
løbet af året har udvalget arbejdet med Studenterrådets holdning til finansiering af universiteter 
samt en ny elitetilskrivning. Disse er i sidste del af behandlingen.  
 
Yderligere har LUPUS gennemgået de af DSF vedtagne politikpapirer samt prioriteret at forberede 
vores repræsentanter til Landsforum på kommende møder. Sidste del har dog været en udfordring 
ad flere omgange, da dagsordener og bilag til Landsforummøderne ofte har været udsendt så sent, at 
det har været svært at indkalde til LUPUS-møder i ordentlig tid.  
 
Det har dog været svært for LUPUS at finde sin rigtige plads i Studenterrådets arbejde, som også 
har været problemer med tidligere år. Særligt i år er der opstået nye muligheder og udfordringer i 
samarbejdet med det nye udvalg KAMPUS.  
 
Dette arbejde forventes at fortsætte næste år, og en udvikling af LUPUS vil stadig være en prioritet 
for at sikre, at det eksterne politiske arbejde fortsætter i LUPUS og på Studenterrådet generelt.  
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KAMPUS  

KAMPUS er det nyoprettede Kampagne-Udvalg ved Studenterrådet. Udvalget opgave har været at 
tilrettelægge og udfører Studenterrådets kampagner, samt andet ad-hoc aktivistisk arbejde. Som helt 
nyt udvalg har man skulle finde sin form og sin plads i Studenterrådet. Dette er dog gået overvejede 
godt, og der er blevet arrangeret vellykkede kampagner. 

Forårskampagnen - synlighedskampagne  

I Foråret blev afholdt en synlighedskampagne hvor kendskabet til Studenterrådet blev udbredt 
blandt andet gennem kantine besøg. Samtidig lancerede man den humoristiske Facebook-side 
“AUbrudt”, som foruden morsomheder om livet som AU studerende kan give en anden indgang til 
studenterpolitik til en gruppe som Studenterrådet ellers ikke rammer. Aktiviteten på AUbrudt har 
været svingende, men siden rummer fortsat potentiale, hvis der videreudvikles på konceptet. 
Foruden dette blev foråret brugt på at gøre klar til de forudsete SU-nedskæringer. 
 

Efterårskampagnen – nedskæringer 

Efteråret var på mange måder en spændende tid for kampagneudvalget. Uvisheden om, hvorvidt der 
ville komme SU-nedskæringer betød, at vi i udvalget måtte forberede os bredt. Da de varslede 
nedskæringer så blev fremlagt sidst i august, gav det os fokus og et mål at arbejde mod. 
Studenterrådets telt på DSFI var ikke bare en stor del af kampagnen, men også en kæmpe succes 
med mange besøgende til helt ud på aftenen. En succes båret af de udvalgsaktives store indsats, i 
såvel teltet som i forberedelserne. 
 
I efterårssæsonen indgik også en række kantinerundture, som gav rig mulighed for at nå ud til de 
studerende og mobilisere til demonstration den 13. oktober. Endelig er det værd at nævne 
KAMPUS’ succes med at udsætte en delfin i Unisøen for at skabe opmærksomhed omkring 
Universitetsvalget. 

AUPUS  

AUPUS, det AU-politiske udvalg ved Studenterrådet, har det seneste år arbejdet med et bredt 
spektrum af opgaver, og udvalget har nydt bred faglig deltagelse samt haft det maksimale antal 
mandatbærere. En fast ramme for møderne, der har fundet sted cirka hver anden uge i løbet af 
semestrene, har været at give mandat til studenterrepræsentanterne i bestyrelsen, Sarah Yde Junge 
og Lieve Vermeulen, der begge har indgået i udvalgets ledelse sammen med Emil Outzen fra 
forretningsudvalget. Bestyrelsesemner, der har været diskuteret i AUPUS, har særligt omhandlet 
omlægningen af sprogfag fra BSS- til Arts-fakultetet, omdannelsen af Institut for 
Erhvervskommunikation til en sektion under Institut for Virksomhedsledelse, samt strategiske 
beslutninger vedrørende ingeniør-området, fremtiden for Arts-fakultetet og et nyt center for 
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skoleforskning under DPU. Særligt sammenlægningerne af sprogfag samt institutsammenlægningen 
har været med til at understrege, at AUPUS har haft en god inddragelse af studerende fra relevante 
fagområder, og har kunnet bidrage med vigtig indsigt. Et andet fast element i AUPUS-møderne har 
været at agere sparringsmøde for studentermedlemmer af de Akademiske Råd. Herigennem har 
særligt udmøntningen af strategier og budgetter været diskuteret. 
Foruden de regelmæssige aktiviteter, har AUPUS også beskæftiget sig med en række løbende sager. 
I februar var dele af AUPUS-ledelsen blandt andet med til at afholde Akademisk Råds- og 
Studienævnsseminar på Sandbjerg Gods. Derudover er der i studienævnsregi blevet forfattet to 
nyhedsbreve omhandlende de vigtigste diskussioner i studienævnene på AU. Nyhedsbrevet blev 
lavet en enkelt gang i foråret og i efteråret og tilsendt studienævnenes studenterrepræsentanter, der 
efterfølgende blev inviteret til studienævnscafé. Et møde uden agenda og rig på 
erfaringsudveksling. 
 
I 2016 har AU gennemgået sin første institutionsakkreditering (IA), der blandt andet har indebåret 
to runder af panelinterviews af studerende. Dette har blandt andet affødt en række aktiviteter, der 
alle har været diskuteret og støttet gennem AUPUS. Før sommerferien blev der således afholdt et 
arrangement for studerende, der skulle deltage i de første panelinterviews, hvor formålet var at give 
indblik i processen omkring (IA) og deres rolle. Deltagelsen var god og de fleste meldte, at 
arrangementet havde været en stor støtte. Et lignende arrangement blev afholdt i efteråret for 
studerende, der deltog i anden panelrunde, dog kun med cirka 10 deltagere. Responsen var dog 
mindst lige så god. I foråret deltog flere fra AUPUS desuden i et kaffe-mock-up, hvor 
akkrediteringsinstitutionen fortalte om IA over en kop kaffe. En anden for Universitetet bunden 
opgave, som AUPUS har beskæftiget sig med, er studiemiljøundersøgelsen, der er blevet udført i 
efteråret. Her indsendte AUPUS høringssvar omkring udkastet til undersøgelsen, der i flere tilfælde 
blev indarbejdet i den færdige undersøgelse. I arbejdet med at højne svarprocenten på 
undersøgelsen, sendte AUPUS også to repræsentanter, der afholdt et oplæg for studielederne på 
AU. 
 
En stor drøftelse, der er blevet startet i AUPUS dette år, er muligheden for oprettelsen af en juridisk 
instans, der skal vejlede studerende i retslige forhold mellem dem og universitetet samt prøve 
afgørelser i for eksempel dispensations- og meritsager. Et første udspil har været præsenteret for 
ledelsen før sommerferien, men det blev afvist fordi ledelsen vurderede det ville være svært at 
opretholde en kritisk instans ansat under ledelsen selv. Op til årets afslutning færdiggjorde AUPUS 
et revideret udkast, hvor den juridiske instans ligger under Studenterrådet. Udkastet blev 
præsenteret for ledelsen d. 13. januar 2017.  Det er endnu uafklaret hvad udfaldet bliver. 
  

Studienævns- og Akademisk Rådseminariet  

D. 6.-7. februar i år afholdt Studenterrådet igen et opkvalificerende seminar for nye og genvalgte 
medlemmer af studienævnene og de akademiske råd på Aarhus Universitet.  Seminaret foregik i år 
igen på universitetets kursusejendom i Sønderborg, Sandbjerg Gods.  Der deltog i år ca. 45 
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studerende, hvor alle fire fakulteter var godt repræsenteret. Det var et to-dags program igen i år, 
som strakte sig fra lørdag til søndag. I år forsøgte vi i arbejdsgruppen at lave programmet lidt mere 
opdelt ift. studienævnene og de akademiske råd, så et typisk programpunkt startede med et fælles 
oplæg, med efterfølgende opdelte workshops.  
 

Universitetsbestyrelsen  

Bestyrelsesåret 2016 har særdeles stået i skyggen af ministerielle uddannelsespolitiske tiltag såsom 
fremdrift, dimensionering og finanslovsbesparelser. Disse tiltag har medført, at bestyrelsen i foråret 
vedtog fire strategiske tiltag for de fire fakulteter. Her har SR’s hovedfokus været, at besparelserne 
og de strategiske satsninger aldrig må gå ud over universitets kerneopgaver. Vi fik en lovning på, at 
det ikke vil gå ud over kernefaglighed, forskning og undervisning af høj kvalitet. Ligeledes har de 
strategiske satsninger medført, at man fra ledelsen side ønskede at flytte sprogfagene fra BSS til 
ARTS og dermed samle sprogfagene på ARTS. Som en konsekvens af flytningen af sprogfagene 
ønskede dekanen på BSS at sammenlægge institut for Erhvervskommunikation og Institut for 
Virksomhedsledelse. Her har SR særligt fokuseret på at snakke med de studerende og ansatte på 
institut for Erhvervskommunikation, og fremlægge deres bekymringer. Både under processen for 
flytningen af sprogfagene og sammenlægningen af institutterne har SR haft en god kontakt med 
Communication Council. Vi kritiserede særligt den dårlige høringsproces og inddragelse af 
lokalmiljøet, og fik lovning på, at bestyrelsen vil indlede en diskussion af god inddragelse og 
høringsprocesser. Ligeledes har dekanen på BSS indledt en proces med de studerende omkring 
fremtiden for deres kandidatuddannelse.  SR fik en lovning på, at nuværende studerende på 
erhvervskommunikation kan gøre deres uddannelser færdig på BSS. 
 
Ud over det store fokus på strategiske satsning fik SR sat en socialt ansvarlig investeringspolitik på 
dagsordenen, og den er siden blevet enstemmigt vedtaget. Sidst men ikke mindst er bestyrelsen 
påbegyndt arbejdet med overtagelsen af kommunehospitalet og den fremtidige studiemiljø/campus 
på AU.   
 

Fagrådshyttetur  

Traditionen tro blev der i efteråret afholdt en hyttetur for de fagrådsaktive. Den fandt sted i smukke 
omgivelser nær Vejle i den første weekend i oktober og havde deltagelse af lidt over 20 
fagrådsaktive samt et antal aktivister. Vi havde besøg af oplægsholdere fra DSF og 
Studentersamfundet i Aalborg og opkvalificerende workshops lavet af vores egne aktive. Hytteturen 
gav mulighed for faglig fordybelse og socialt samvær og en happening lavet sammen med 
Uddannelsesalliancen i optakt til demonstrationen mod SU-nedskæringer den 13. oktober. 
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Kommunikation 

Studenterrådets presseindsats har været succesfuld det seneste år, hvor vi har været bredt ude på de 
sociale medier, særligt Facebook, men også i den lokale og nationale presse.  
I forhold til de sociale medier, har vi forsøgt os med Twitter og Instagram.  Der har ikke været en 
konsistent indsats, hvorfor udbyttet ikke synes at være af betydelig grad. På Facebook er vi kommet 
bredt ud, særligt i forbindelse med SU-kampagnen, hvor vores ‘Løftebrudsbilleder’ fra 
Studiemessen blev delt og liket massivt. Også den seneste tids debat om Uddannelsesloft har givet 
større opmærksomhed.  
 
Vores presseindsats i den lokale aarhusianske presse har vist sig at bære frugt. Vores 
kommunikationsmedarbejder har sendt flere lederartikler fra Delfinen til den lokale presse, hvor 
flere indlæg er blevet trykt. Ydermere fik vi stor opmærksomhed i studiestarten, hvor vi adresserede 
boligmanglen i særligt Tv2 Østjylland, hvor vi har deltaget i flere interviews og ét live interview. I 
tæt dialog med DSF har vi også været i den nationale presse, herunder TV2 News og TV Avisen, 
blandt andet i forbindelse med SU-demonstrationen og at studerende får flere 12-taller. Alt i alt er 
vi meget tilfredse med presseindsatsen og den eksterne kommunikation generelt - til trods for 
åbenlyse forbedringsmuligheder. 

  

Social indsats  

Forretningsudvalget havde fra årets begyndelse en strategi om at øge den sociale indsats, hvilket 
også har været en selvstændig prioritet i arbejdsplanen. På denne front har vi afholdt Onsdag 
Morgen stort set hele året, hvilket særligt er blevet benyttet af vores kerneaktive. Vi har dog haft et 
ønske om, at dette ville kunne bredes længere ud, hvilket ikke har været synderligt succesfuldt. Vi 
har derudover ikke afholdt yderligere ‘officielle’ sociale arrangementer til trods for, at dette var en 
prioritet. Dog har vi flere Facebookgrupper, hvor SR-aktive selv tager initiativ til eksempelvis ture i 
biografen og klatreture, hvor der er en solid gruppe af aktive, der er en del af Studenterrådets 
Klatreklub. 
  

Nye statutter  

Studenterrådets Statut (Studenterrådets vedtægt) har i rådsåret gennemgået en større revision. 
Fællesrådet nedsatte på det konstituerende fællesrådsmøde et statutudvalg, der har udarbejdet 
forslag til ændringer i statutten. Udvalget bestod af: Esben Andersen, Joachim Mikkelsen, Sune 
Koch Rønnow og Dannie Lehmann, valgt af fællesrådet, samt Mads Hareskov Jørgensen fra 
Forretningsudvalget og Chefdirigent Kåre Koch Rønnow. 
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Ændringerne af statutten er førstebehandlet på fællesrådsmødet d. 22 september og endeligt 
vedtaget på fællesrådsmødet d. 3 november. Herefter er den nye §46 stk. 6 anvendt til at rette en 
række stavefejl og lignende godkendt af Fællesrådet d. 8. december. 
 
Ændringerne i statutten omfatter hovedsageligt:  
1) En mere simpel og tidssvarende praksis med hensyn til valg af mandatbærer til Fællesrådet, 
økonomi og tegningsret.  
2) En samling af de krav der stilles til fagråd under Studenterrådet.  
3) En præcisering og udbydning af Forretningsudvalgets opgaver og kompetencer. 
4) Indskrivning af Studenterrådet som medlem af Danske Studerendes Fællesråd. 
5) Indskrivning af fremtidige immatrikulerede studerende i formålsparagraffen, i overensstemmelse 
med tidligere tolkninger. 
Yderligere har Studenterrådets Generalsekretær skiftet titel til det mere beskrivende 
“sekretariatsleder”. 
 

Fonde og eksterne repræsentationer 

 

Aktivitetspuljen  

Aktivitetspuljen har beklageligvis igen i år været administreret dårligt. Svartiderne på ansøgninger 
har været lange og uddelingerne sporadiske med et forsøg på en større opsamling ved rådsårets 
afslutning.  
Administrationen har ligget hos Formanden og opgaven har her været nedprioriteret. Det er et 
resultat af et travlt år, hvor Forretningsudvalget har været i undertal det meste af året, men 
formentligt også fordi det er en opgave, som ikke ligger optimalt hos Formanden, hvilket også var 
konklusionen i 2015. I 2015 foreslås det også at overflytte det administrative arbejde med 
Aktivitetspuljen til sekretariatet. Med ansættelsen af den nye sekretær/bogholder er denne 
overflytning nu igangsat, og det er derfor også Forretningsudvalgets forhåbning og ambition, at 
puljen i 2017 kan begynde at køre ordentligt. 

 

Studenterfonden af 1963  

Studenterrådet står for valget af bestyrelsen til Studenterfonden af 1963. På det konstituerende 
møde blev valgt: Sune Koch Rønnow (formand), Lasse Rindom, Matthias Wagner og Mads 
Warming. Bestyrelsen har uddelt fondens midler, der dog er af en stærkt begrænset størrelse. Derfor 
er det også kun få ansøgere der har fået tildelt støtte, og den tildelte støtte udgør et forholdsvis lille 
beløb. 
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Uddelingen af midlerne blev beklageligvis foretaget godt en måned efter den oprindelige deadline. 
Den forsinkelse skyldes dårlig kommunikation mellem Studenterrådets Formand, der modtog 
materialet, og fondens bestyrelse. Dette skyldes formentlig, at Studenterrådets Formand tidligere 
har været født formand af fonden. 
 

Danske Lejere  

Studenterrådets samarbejde med og deltagelse i lejerbevægelsen har ændret sig i forhold til sidste år 
i form af, at vi nu er repræsenterede i organisationen Danske Lejere, som er opstået af hvad der 
tidligere var den aarhusianske og til dels jyske del af Lejernes LO. Der foreligger stadig nogle 
problemer mellem Danske Lejere og LLO, men SR vil fortsætte tilknytningen til Danske Lejere 
indtil videre. SR er i øjeblikket repræsenteret i Danske Lejeres bestyrelse af Andreas P. Kristensen 
som menigt medlem. I bestyrelsen for Aarhus afdelingen af Danske Lejere sidder 
studenterrådsaktive Anders Doktor som næstformand og Andreas P. Kristensen som menigt 
medlem. Tidligere SR formand Allan Graversen Vesterlund er fortsat engageret i Danske Lejere, 
men i en frivillig kapacitet. Danske Lejere har i nyere tid haft et forøget fokus på at hjælpe unge 
lejere og tiltrække disse som medlemmer. Foreningen har i forlængelse heraf været med til SR’s 
studiemesse og dennes pendant i Odense. Der er også afholdt oplysnings arrangementer for 
studerende på både dansk og engelsk. Det forøgede fokus på unges rettigheder og problemstillinger 
på boligmarkedet er en styrke for Studenterrådet og giver en mulighed for øget samarbejde mellem 
SR og Danske Lejere i fremtiden. 

 

Studenterhusfondens bestyrelse 

På det konstituerende fællesrådsmøde den 25. februar 2016 blev Jeppe Kaas og Mathias Wagner 
udpeget til Studenterhusfondens bestyrelse. Derudover er Studenterrådets sekretariatsleder 
Charlotte Stark medlem af bestyrelsen. De af Studenterrådet udpegedes indgangsvinkel har været at 
skabe en sund økonomi og sikre gode vilkår for studenterforeninger. Studenterhusfonden er 
økonomisk kommet fornuftigt ud af året. 

 

Idrætsudvalget  

Studenterrådet har også været repræsenteret i Aarhus Universitets-Sports bestyrelse, Idrætsudvalget, 
hvor der er blevet afholdt omkring 10 møder det seneste år. Disse møder har særligt omhandlet 
AUS’ medlemsklubber, den eksterne kommunikation og optimering af arbejdsgangene i 
organisationen. Sana Mahin Doost har deltaget i disse møder, hvor særligt organisatoriske 
erfaringer har kunne deles.  
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Valgudvalget  
Studenterrådet har i 2016 haft to mandater i Valgudvalget ligesom forrige år. De andre 
studenterorganisationer har kun ét mandat hver. I Valgudvalget blev der diskuteret ændringer til det 
elektroniske valgsystem. De mest markante ændringer i valgsystemet for univalget blev muligheden 
for at logge ud fra personlige valgsider og en “er du sikker boks” før man endeligt afgav sin stemme 
eller stemte blankt. I Valgudvalget var vi blevet enige om mange flere ændringer, som man tager 
med til næste år.  

 
I Valgudvalget er der også blevet diskuteret, hvorvidt der skulle indføres et elektronisk 
kandidatmodul, hvor man indsender kandidater online i stedet for på papirblanketter. Brugen af 
dette blev først vedtaget med en del forbehold fra Studenterrådet side, og senere blev det fravalgt 
igen. Det nuværende system for elektronisk kandidatmodul har for mange mangler og ville blive 
mere besværligt at administrere end papirlisterne.  
Efter valget blev valgdata præsenteret i Valgudvalget. Herefter fik vi i Studenterrådet efter 
forespørgsel lov at få tilsendt et Excelark med detaljeret valgdata for alle valg.  Dette er altså en 
mulighed at bede om næste år også. 
I forlængelse af samarbejdet i Valgudvalget har repræsentanter fra henholdsvis Studenterrådet, Frit 
Forum og Konservative Studerende holdt en række møder om samarbejde under valget. Dette 
opfordres der stærkt til at fortsætte med i året 2017, hvor der også vil være mulighed for at snakke 
god valgskik og tone imellem organisationerne.  
  

Økonomi  

Det bemærkes, at dette afsnit er skrevet inden årsrapporten er afsluttet, og der kan derfor på 
baggrund af denne forekomme små ændringer. 
DSFI regnskabet er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afsluttet. Dette skyldes, at vi i skrivende 
stund mangler at modtage endelig faktura fra Carlsberg. Det ser dog ud til, at DSFI giver et 
overskud på mellem 150.000 og 200.000 kr. før overskudsdeling med AUS. Overskuddet er 
primært fremkommet ved, at omsætningen i år har været højere end forventet. Dette skyldes i høj 
grad, at der var godt vejr på dagen, og at deltagertallet derfor også var højt. 
Vi har året igennem forsøgt at få rettet op på Delfinens økonomi, hvilket desværre ikke er lykkedes. 
Delfinen kommer derfor ud af 2016 med et væsentligt underskud. Underskuddet skyldes primært 
faldende annonceindtægter. 
 
Årets studiemesse gav ikke så stort et overskud som budgetteret med, idet vi kun kom ud med et 
overskud på 160.805 kr. Dette skyldes dels uforudsete udgifter til køb af nyt banner og udgifter til 
betaling af drikkevarer. Vi havde for første gang Carlsberg med på messen, hvilket 
nødvendiggjorde, at vi måtte udskifte banner, hvorpå vores gamle drikkevareleverandør Royal stod. 
Tidligere betalte vores drikkevareleverandør for alle vores drikkevarer til messen, hvilket vores nye 



  Side 19 af 22	

leverandør ikke gjorde i år. Fremadrettet vil vi dog forsøge at lave en lignende aftale med 
Carlsberg, så de betaler drikkevarerne, så vi ikke selv har udgifterne dertil. 
Studenterrådet har igen i år været med på NorthSide. Her fik vi i år tre barer, i stedet for de to som 
vi havde sidste år, hvilket medførte at vi fik den høje betalingstakst, da vi havde flere frivillige med. 
Vi havde dog budgetteret med mellemtaksten. NorthSide har derfor givet en ekstra indtægt på ca. 
10.000 kr. 
 
I forbindelse med ophør af samarbejde med vores sælger har der i år været ekstra uforudsete 
udgifter til betaling af advokatbistand og i forbindelse med indgåelse af forlig. En samlet opgørelse 
af disse udgifter vil fremgå af årsrapporten. 
Overordnet set har Studenterrådets økonomi i 2016 været præget af faldende annonceindtægter og 
ekstra uforudsete udgifter som nævnt ovenfor. Til gengæld har DSFI givet et større overskud end 
forventet. 
 

Større arrangementer 

Studiemessen  

Selv tre dage med let ruskende og smådryppende vejr, var det ikke til at holde folk inden døre. 
Studiemessen, der strakte sig fra mandag d. 29 til onsdag d. 31. september, havde et rigt antal 
besøgende, hvor Aulaen og Vandrehallen til tider var sort af mennesker, og Solgården fyldt med 
øldrikkende besøgene, der lyttede til musik fra Aarhus Studenterradio eller deltog i en af de daglige 
pubquiz. 
Aktive fra Studenterrådet og fagrådene var igen nøglen til at alt forløb glat. Bagerst i Vandrehallen 
var det muligt at finde os bag baren, hvor vi serverede en gratis øl eller vand, og ved siden af stod 
aktive fra Studenterrådet og samlede idéer til indretningen af det nyerhvervede 
kommunehospital. Lejligheden blev også brugt til at fortælle om vort daglige arbejde for 
studiemiljø og imod nedskæringer på SU, som blev foreslået af regeringen mandagen under 
studiemessen. Derfor blev studiemessen også rammen om flere medieinterviews netop vedrørende 
de foreslåede SU-besparelser. I alt 28 aktive lagde et stort arbejde både før, under og efter messen, 
foruden de mange der kiggede forbi og lige gav en hånd med dette eller hint. Et stærkt stykke 
arbejde. 
Vanen tro lagde rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og Aarhus Borgmester Jacob 
Bundsgaard vejen forbi til en rundvisning; det samme gjorde folketingsmedlem Eva Flyvholm. 
Dette gav selvfølgelig anledning til god diskussion af studielivet i Aarhus og nutidige 
uddannelsespolitiske situation. 
Udstillerne i Aulaen, ved indgangen og i Solgården talte primært lokale og nationale virksomheder, 
mens Vandrehallen rummede lokale foreninger fra både inder- og ydersiden af de gule mure. 
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Northside Festival 

Igen i år deltog Studenterrådet på årets Northside festival med frivillige i barer. Arbejdet med at 
finde de frivillige frem til festivalen adskilte sig dog lidt fra tidligere. I år valgte man nemlig at hyre 
en studentermedhjælper, der var ansat fra midten af marts frem til festivalens afholdelse. 
Studentermedhjælperen var ansat til at finde alle Studenterrådets frivillige og sørge for at de 
modtog den rette information fra Northside-administrationen. Ansættelsen var et forsøg på at fjerne 
opgaven fra Forretningsudvalget og generalsekretæren. Opgaven i år var også lidt større, eftersom 
at Studenterrådet udover Medarbejderloungebaren og P6-beatbaren fik Yellowcornerbaren (P6 
mini), hvilket betød at Studenterrådet fik 30 frivillige mere, og i alt havde Studenterrådet ca. 130 
frivillige med på festivalen i år. Forløbet i år med at finde frivillige gik ret godt. Der blev startet i 
god tid, og det lykkedes derved at finde alle frivillige samt de 30 ekstra inden festivalen. Selve 
festivalen forløb også godt, stort set alle Studenterrådets frivillige mødte op (enkelte blev syge) og 
havde en god oplevelse. Der er dog sidenhen blev rettet kritik af Northside og den baransvarlige hos 
Northside fra studentermedhjælperen og Forretningsudvalgets side, først og fremmest omkring alt 
for dårlig kommunikation og planlægning frem til festivalen fra den baransvarliges side, dernæst 
omkring Northsides stadigt stigende dårlige behandling af de frivillige på festivalen, der i år ifølge 
Studenterrådet nåede et kritisk niveau. 
  

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag  

September-vejret viste sig fra sin smukkeste side, da Danmarks Største Fredagsbar under sloganet 
”skabt mellem studerende, til studerende” blev afviklet i hjertet af Universitetsparken. Fyldt med 
aktiviteter dagen igennem, hvor både sportskonkurrencer, socialt samvær på kryds og tværs af 
studieretninger og nationaliteter samt store livekoncerter til fredagsbaren om aftenen, satte 
rammerne for en uforglemmelig dag. 
Som arrangørerne bag Danmarks Største satte vi i år fokus på udvikling af et fælles værdisæt, hvor 
vores værdier var vores visioner, som projektgruppen fra april måned gjorde alt for at leve op til. 
Dette er hele grundlaget for arrangementet, der bygger på traditioner og er et vigtigt fundament for 
studiemiljøet på Aarhus Universitet. Fællesskab, innovation og trivsel var kerneværdierne i 2016, 
der tilsammen fungerede som en taburet, hvor hvert enkelt ben var en nødvendig betingelse for 
vores succes. En succes, der blev stadfæstet ved endnu et fantastisk arrangement. 
Fællesskabet viste sig blandt vores 20.000 besøgende gæster samt hos de 350 frivillige, der i ugen 
op til og på selve dagen hjalp med alt fra at sætte en ølbowlingbane op, til at skænke iskolde fadøl i 
barerne. Hver enkelt frivillig var som et uundværligt tandhjul i den store maskine, som Danmarks 
Største er blevet til. Det innovative var i år indførelsen af to beach-volleybaner, hvor 130 ton sand 
blev kørt ind midt i parken. Ved indførelsen af dette sandområde fik pladsen en hel ny dimension, 
der i den grad harmonerede med en stemning, der som sommerens sidste krampetrækning 
fungerede som en skøn reminder om, at studielivet foruden bøgerne også betyder hygge og samvær 
med vennerne. Tiltagene fra tidligere år med ædekonkurrence, flip-cup og beer-pong blev gentaget, 
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hvilket tilsammen viste, hvordan Danmarks Største sammen med vore samarbejdspartnere kan 
udvikle sig i overensstemmelse med traditionerne.  Trivslen kom til udtryk gennem sportsdagen, 
hvor nederlag og sejre blev balanceret med respekt og skulderklap. Trivsel blandt studerende blev 
ligeledes tilkendegivet da Borgmester Jacob Bundsgaard igen i år stod for præmieuddelingen, 
ligesom han sidst på dagen overværede arkitekternes triumf i ølbowlingturneringen. 
Da sportsdagen var afviklet tog fredagsbaren over med gratis livekoncerter på de to scener i begge 
ender af parken. Hvor DJ’s som Martin Jensen og Faustix leverede musikken på Nord-scenen stod 
Benal og Chinah som upcoming bands for de første koncerter på Store Scene. Publikum var Nede 
Mette da Blak & Jimilian tog over og fik stemningen endnu et hak op, inden Phlake og 
afslutningsvis The Minds of 99 satte den helt store fest i gang.  Danmarks Største nåede i 2016 nye 
højder, og med ros fra studerende, samarbejdspartnere og universitetet er det unikt, at et så stort 
arrangement kan være skabt mellem studerende, til studerende. Som projektleder vil jeg gerne sige 
tusind tak til alle, der har været med til at gøre denne dag til noget særligt. 
  

Demonstration mod SU- og uddannelsesnedskæringer  

Igen i år deltog Studenterrådet i Uddannelsesalliancen, der er et samarbejde der går på tværs af 
organisationer i elev- og studenterbevægelsen. Kampagnen fokuserede i år på det forslag der lå som 
en del af regeringens 2025-plan, hvori man foreslog at skære 800 kr. på SU’en, fjerne det sjette SU 
år samt fortsætte med nedskæringerne på uddannelsesområdet. Kampagnen i år var lidt anderledes 
end sidste år, da den var lidt længere, men den afsluttedes stadig med en stor demonstration i 
Aarhus, i år d. 13. oktober. I år lagde Studenterrådet igen lokaler til, at der kunne være et 
kampagnesekretariat i de tre uger frem til demonstrationen. I år var den nationalt ansatte 
sekretariatsleder en tidligere studenterråds aktiv, hvilket gjorde at der var lidt bedre styr på brugen 
af Studenterrådets lokaler i løbet af de tre uger. Kampagnen i år blev skudt i gang med en 
åbningsreception på kampagnesekretariatet, og i løbet af de følgende tre uger, blev der afholdt 
nationale aktionsdage i Aarhus, samt i de andre kampagnebyer, Odense, Aalborg og København, 
samt at der foregik meget andet aktivitet på kampagnesekretariatet.  Selve demonstrationen i år gik 
rigtig godt.  Den var lidt mindre end året før, men det skyldtes nok i høj grad, at der også var 
demonstration i Aalborg og Odense. 
  

Opsamling  
Rådsåret 2016 har været et begivenhedsrigt år i Studenterrådet, og et år hvor mange studerende har 
lagt en kæmpe indsats i Studenterrådets mange projekter.  
 
Ikke alle mål er nået, og ikke alle kampe er vundet. Men året har alligevel igen været et år hvor 
Studenterrådets arbejde har gjort en forskel og forbedret vilkårene for Studerende. Både nationalt 
og lokalt på Aarhus Universitet. De politiske reformer og tiltag har været mange, og den ene ofte 
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mere ødelæggende end den foregående, men i Studenterrådet har vi stædigt holdt fast på at vi kan 
og skal give de bedste mulige vilkår for studerende i Danmark og ved Aarhus Universitet.  
 
En stor tak skal lyde til alle de frivillige, som med umætteligt gåpåmod, har gjort Studenterrådets 
arbejde muligt. 
 
 


