
Foreløbig dagsorden til 5. ordinære Fællesrådsmøde d. 28.11.2019 
Torsdag d. 28.11.19 kl. (18.00) 19:15-22.00, Studenternes Hus, Richard Mortensen stuen / O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

0. Fællesspisning i fejring af året der er gået 
0.1 Uofficiel mødestart med fællesspisning i anledning af årets sidste fællesrådsmøde  

18.00-
18.50 

1. Formalia 
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 
 
Nicolas (Oecon-rådet) M, Rasmus (MFSR) M, Thomas (BFU) M, Erik (MFSR) M, 
Sofie (MoGens) M, Julie (Medicinerrådet) M, Amalie (CC) M, Stine (SJUS) M, Bjarke 
(SJUS), Malene (Arts) M, Puk (Arts) M, Ditte (Arts) M, Sissel (Arts) M, Carina (Arts) 
M, Tenna (Arts) M, Pernille (Arts) M, Ida (Arts) M, Jes (MFSR) M, Anders 
(Statsrådet) M, Lars (RIA) M, Hanna Louise (FU), Krestina (FU), Marie (FU), Erik 
(FU) M, Niklas (FU), Holger (Projektleder for DSFI), Jonathan (Chefdirigent), Mads 
(1. dirigent), Bjørn (Referent), Michael (MoGens), Kristian (Forhenværende 
chefdirigent), Asbjørn (Idræt), Arnold Boon (Direktør for Aarhus Universitet)  
 
Der er konstateret quorum. 
 
1.2 Godkendelse af referat - 4. ordinære fællesrådsmøde d. 24.10.2019 (O+D+B)  
 
Vedrørende evalueringen af Studiemessen mangler der kommentarerer fra Fællesrådet. 
Disse vedlægges ved næste udsending.  
 
Referatet er godkendt med bemærkninger. 
 
(Bilag 1) 
1.3 Godkendelse af dagsorden (O+D+B) 
 
Dagsordenen er godkendt.  

18:50-
19:00 

2. Sager til behandling I 
2.1 Evaluering af Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag [DSFI] (O+D) (Bilag 2)  
 
Krestina bemærker om DSFI’s tilskud af AU jf. rammekontrakten.  
 
Holger beretter om DSFI  
 
Diskussionen af DSFI udskydes til efter pausen 
 
2.2 Besøg af Arnold Boon, Universitetsdirektør for Aarhus Universitet (O+D) 
 
Arnold beretter om Aarhus Universitets bæredygtighedsstrategi og Campus 2.0  
 
Der stilles spørgsmål til, hvordan de frivillige organisationer skal efterleve 
ambitionerne.  
 

19:00-
20:10 



- Der svares, at man som udgangspunkt kan tage kontakt til AU’s to ansatte, der 
arbejder med bæredygtighed.  

- Der stilles spørgsmål til, hvorfor man ikke er gået i gang noget før.  
 
- Der svares, at man er gået i gang nu. Derudover har man været og er stadig 

begrænset af nationale regler  
 

Der spørges ind til grøn forskning, og nærmere betegnet konkrete spørgsmål. 
 
- Der svares, at man er i gang på mange områder. De forskellige studier arbejder på 

hver sin måde med bæredygtige tiltag   
 
Der spørges ind til alternative energikilder såsom atomkraft 
 
- Ledelsen har ikke et ønske om at diktere, hvad der skal forskes i 
- Atomkraft er ikke klassificeret som atomkraft. Fokus er på vindkraft 
 
Det bemærkes, at man muligvis kan formulere strategien mere positivt.  
 
- Man ønsker en gennemgribende kulturændring, hvor man er enkel men ambitiøs 
 
Der spørges ind til, hvor langt man er villig til at gå f.eks ved et total ”nej” til oksekød 
 
- Man skal huske på, at vi er mange på AU. Det vurderes, at man vil træde en del af 

medarbejderne og de studerende over tæerne, hvis man er så konsekvent.  
 
Det bemærkes hertil, at der ikke er noget i vejen for, at man er mere konsekvente 
 
- Det er en igangværende debat, hvor grænsen går 
 
Der spørges ind til risikoen for, at staten ikke vil gå med til eller finansiere tiltagene.  
 
- Der svares, at det mere handler om, hvad man som universitet har hjemmel til  
 
Der spørges ind til prioriteringen af tiltagene 
 
- Den største CO2-udledning er bygninger og flyrejser, hvorfor man begynder der. 

Derudover kigger man på andre initiativer, der kan være med til kulturændringen 
på AU.   

 
Der spørges ind til indkøb, og hvilke krav, der fremadrettet kommer til at være til 
leverandørerne  
 
- Der svares, at man vil stille krav til indkøb af computere og hårde hvidevarer. 

Fremadrettet vil man i samarbejde med kommunen sætte krav til leverandører 
 



Der spørges ind til, hvorvidt man vil presse forskerne til at tilgå deres videnskabelige 
arbejde med et mere grønt fokus 
 
- Der svares, at man ikke vil presse forskerne, men det vurderes, at udviklingen vil 

komme naturligt. 
 
Arnold Boon beretter om Campus 2.0   
 
- Begejstringen for, at Studenterorganisationerne skal flyttes, er ikke overvældende  

3. Pause 
 
 
Danmarks Største Fredagsbar og Idræt diskuteres 
 
Kommunikation:  

- Aflyst koncert 
- Bedre sikkerhedsinfo  

MFSR:  

- Kan man inviterer fredagsbarerne med?  
- Fysisk Fredagsbar bliver tvangslukket grundet DSFI, det er stamgæsterne pænt 

trætte af. 
- Gæsterne vil gerne indenfor  
- Bygningerne bliver lukker -> grundet sikkerhed  

ARTS:  

- Barerne løb tør og barcheferne var ikke forberedte på at håndtere en sådan 
situation. Også svært at få det kommunikeret ud til de fulde folk der stod i kø og 
ventede. 

BSS:  

- Bedre kommunikation fra vagterne   
  

20:10-
20:20 

4. Sager til behandling II 
4.1 Evaluering af Universitetsvalget 2019 (O+D) 
 
Der inddeles summegrupper, hvori valget diskuteres med henblik på en fælles 
diskussion 
 
4.2 Budget Rådsåret 2020 (O+D+B) (Bilag 3) 
 
Sekretariatslederen fremlægger budgetrevisioner  
 
Revisionerne bliver vedtaget  

20:20-
21:20 



5. Pause 21:20-
21:30 

6. Sager til behandling III 
6.1 Mødekalender for rådsåret 2020 (O+B) (Bilag 4) 
 
Chefdirigent fremlægger mødekalenderen for rådsåret 2020 
 
Der stilles spørgsmål til 3. ordinære fællesrådsmøde, da det ligger en uge efter 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Det er en af spidsbelastningerne for 
Forretningsudvalget.  
 
Mødekalenderen vedtages enstemmigt   
 
6.2 Indstillinger til Studenterfonden af 1963 (O+B) 
 
Niklas beretter om Studenterfonden af 1963 
 
Fællesrådet skal vælge fem til indstilling.  
 
Puk stiller op  
 
Tenna stiller op  
 
Asbjørn stiller op 
 
Marie stiller op  
  
Lars stiller op   
 
Der klappes.  
 
6.3 Nedsættelse af kommissorieudvalget 2019-2020 (O+B) (Bilag 5) 
 
Chefdirigenten beretter om kommissorieudvalget 
 
Alexander (FU) indstilles af LUPUS 
 
Puk indstilles AUPUS  
 
Tenna indstilles af International Committee  
 
Erik indstilles af Kampus  
 
Julie stiller op 
 
Stine stiller op  
 

21:30-
21:45 



Jes stiller op    
 
6.4 Statutændringer (O+D+B) (Bilag 6) 
 
Chefdirigenten beretter om statutændringer  
 
Statusændringerne godkendes og skal til behandling på det konstituerende 
fællesrådsmøde  

7. Meddelelser 
7.1 Forretningsudvalget (Skriftlig O)  
 
Studenterrådets formand beretter  
 
Der kommer en evaluering af fællesrådsmøder generelt ud med referatet 
 
Akademisk råd inviterer d. 26. - 27. januar til rådsweekend for alle i studienævn og 
akademisk råd.  
 
Juleklip d. 5. december på rådsgangen. Man må meget gerne møde op og hygge.  
 
Menigt medlem af Forretningsudvalget Lærke Lyhne er blevet færdig med sin 
uddannelse og har valgt at aftræde pr. 1. december  
 
7.2 AUPUS (Skriftlig O)  
7.3 KAMPUS (Skriftlig O) 
7.4 LUPUS (Skriftlig O)  
7.5 International Committee (Skriftlig O) 
 
De indstillede kandidater til International Committee er valgt ind.  
 
7.6 Fagrådsrunden (O) 
 
Fagrådene beretter om deres aktiviteter resten af året  
 
7.7 Andre (O)  

21:45-
21:50 

8. Evt. 21:50-
21:55 

9. Mødeevaluering (uden for referat) 21:55-
22:00 

1) Er Studiemessen blevet for kommerciel?  

Det bemærkes, at det altid er godt at have en så divers gruppe af studierelevante standholdere så 
muligt. Derudover kunne man overveje at gøre Vandrehallen billigere for at kunne tiltrække endnu 
flere potentielle standholdere  

2) Er der nok inddragelse af frivillige?  



Der må gerne være mere klarhed om, hvad der forventes af en, når man stiller sig til rådighed som 
frivillig. I den forbindelse kan man også vælge at fremhæve fordelene ved at være frivillig.  

Det bemærkes, at man kunne afsøge mulighederne for at hverve almene studerende som frivillige.  

Overhovedet set mener man ikke, at der er behov for mere kommunikation. Man skal blot være 
bedre til at eksplicitere forventninger og fordele ved det frivillige arbejde. 

3) Er der nok inddragelse af fagrådene  

Inddragelsen vurderes som udgangspunkt til at være fyldestgørende. Og pointerne fra ovenstående 
spørgsmål gør sig også gældende her.  


