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Formalia 
Til stede: Sidsel Jelved Kennild, Thea Frederiksen, Rasmus Markussen, 
Simone Sefland Pedersen, Pernille Krüger Mertz, Louise Rognlein, Øjvind 
Fritjof Arnfred, Niels Christian, Lærke Fenger, Esben Martiny-Bruun, 
Nicklas Tørring, Mathias Kanne Jensen, Simon Felding, Ditte Broverg 
Nørlen, Anne Kirstine Andersen, Johanne Holmbjerg Bangsgaard, Cecilie 
Kjær Rimdal 
 
Ordstyrer: Sidsel  
Referent: Rasmus 
 
1. Diskussion af administration omkring rusuge 

• Indskrivning: Problemer i forbindelse m. dokumentation m. 
kvote 2. Fejlmeldinger om, at man ikke er optagede på kvote 2, 
fordi universitetet ikke havde modtaget kvote 2 –dokumentation  

• Der er meldt sent ud mht. morgenmadsgrupper osv. –helt ned til 
et par dage før man skulle møde..  

• Studiekort: Folk modtager dem ikke. Problemer med at kortene 
bliver sendt til der hvor man boede da man blev optaget  

• Ingen information om noget på hjemmesiden  
•  

2. Kort oplæg om universitetsstruktur (magt, intriger og mørke 
korridorer) v. Rasmus Markussen 
 
3. Faglig kritik-dag 

• Det er en vigtig del i fagudvalget hele tiden at tale om sit fag – vi 
skal være vores fags vagthunde. Før sommer var det et ønske 
om at lave en fag-kritik dag, hvor man diskuterer fag og 
studieordning og laver nogle papirer  om fagudvalgets holdning. 
Der har været nedsat en gruppe, der er kommet frem til nogle 
emner, som dagen skal tage udgangspunkt i 

• Man gjorde noget lignende for nogle år siden, hvor man samlede 
45 mennesker. 

• Vi laver det d. 11. oktober kl. 17.00  
• Følgende personer laver et udkast til, hvordan dagen/aftenen 

skal forløbe. Cecilie, Simone, Sidsel, Thea og Simon F.  
 

3.  Generalforsamling og kalender for efteråret 



• Idehistorisk fagudvalg fik sidste år nogle vedtægter for at 
strukturerer fagudvalgsarbejdet bedre og sørge for at få mere 
styr på, hvem der gør hvad. 

• Der skal afholdes en generalforsamling 3 uger fra det første 
møde, hvor der blandt andet skal vælges 3 personer til et 
forretningsudvalg.  

• Generalforsamlingen bliver d. 28. September kl. 14.15 
• Vedtægterne og referatet fra dette møde sendes ud sammen 

med indkaldelsen til geralforsamlingen 
• Efter generalforsamlingen afholdes der møde hver 14. dag 
• Det anbefales, at man tager med til Studenterrådets Intro-

fagudvalgsseminat onsdag d. 26. september 
 

4. Studienævn og UFU 
• På studienævnsmødet blev der snakket om, hvor træls alting 

var, blandt andet fordi at alting er blevet til drift-diskussioner, 
som ikke nødvendigvis berører de studerende. Fremover bliver 
der sat et fast punkt på dagsordenen, hvor de studerende kan 
komme med deres sager.  

• Man har fået at vide, at institutstrategien er i gang med at blive 
implementeret, selvom man inden sommeren fik at vide, at man 
ville få mulighed for at diskutere den yderligere. Fagudvalget 
opfordrer studenterrepræsentanterne til at lave en protest mod 
processen  

 
5. Nyt fra... 

• Artrådet 
o Arbejdet med rusugerne – store problemer m. samarbejdet 

ml. cheftutorerne og administrationen, dobbeltbookinger 
osv. – prøvet at samle info fra russere og arbejder for at få 
lavet en store evaluering blandt cheftutorerne, samt for en 
bedre proces næste år 

o Strategi (2013-2017) – hvor timetal og studieaktivitet et 
stort issue – vi arbejder for at det bliver implementeret, og 
at det bliver på så god en måde som muligt 

o Fagudvalgsopstart – vi arbejder på at komme ud til introer 
og på at hjælpe dem i gang, hvor der er problemer 

o Fredagsbarer – proces før sommeren og proces nu igen 
med udarbejdelse af nogle fælles retningslinjer. Der er 



lavet et udspil i samarbejde med fredagsbarerne, som skal 
sendes til ledelsen d. 15. september – så skal vi diskutere 
det med ledelsen.. 

o Færste møde d. 25. September 
• Studenterrrådet 

o Der har været studiemesse og Danmarks Største 
Fredagsbar 

o Finansieringskampagne for at sætte fokus på nedskæringer 
på taxametre i finansloven 

o AUPUS (Aarhus Universitets Politisk Udvalg i 
Studenterrådet) og LUPUS (Levevilkårs og Uddannelses 
Politisk Udvagl i Studenterrådet) startet op igen 

• kbsIFI (koordineringsgruppen bag studenterfaciliteterne på 
Insitit for Filosofi og Idéhistorie)  

o Man er i gang med at snakke om, hvorvidt man skal have 
nye møbler.  

o Der opfordres til, at man bruger lokalerne og husker at 
rydde op efter sig selv.  

• Fredagsbaren 
o Man opfordrer til, at kommer til fredagsbarens 

generalforsamling, så idéhistorie kan få en større bid af 
fredagsbaren end filosofferne 

 
6. Aktuelle Problemer  

• Der er pladsproblemer for 1. Semester i både Studium Generale 
og Filosofiske Idéers Historie. Vi skal holde Morten op på, at der 
skal gøres noget  

• 2. Årgang er i små lokaler, der ikke er bygget til så mange, så 
atmosfæren bliver dårlig 

• Der har været mange dobbeltbookinger 
• Schanz underviste i 2,5 timeJ 
• Ole og Aaboe underviser 2 timer mere hver  tirsdag og det er i 

udgangspunktet rigtig godtJ  
 
7. Evt. 

• Sidsel har snakket med Morten om Faglig Weekend. Der er ikke 
nogen penge ud over 3000 hemmelige kroner i filosoffernes 
kasse. Der er enighed om, at vi gerne vil holde sammen med 
filosofferne igen.  



o Der er for dyrt at være på Brandbjerg, da vi bliver nød til 
at lave brugerbetaling. Vi skal have fundet på en anden 
løsning! Enten skal vi have et sted at søge penge eller også 
skal vi finde et rigtig billigt sted.  

o Det foreslås, at bruge en kirke, da de ofte er bilige og 
ledige. 

o Vi skal igen have Tingen og Idéhistorisk forening med! 
o Vi tager punktet op næste gang!  
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