
 

 

 

 

Arts Bygningsservice 

Aarhus Universitet  

Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

E-mail:  hum@au.dk 

Web: 

medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts 

 

Referat 
 

 

 

Dato: 3. november 2022 

 

Side 1/5 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

 
Mødedato: 03.11.2022 
Mødested: Virtuelt møde via Zoom 
Mødeemne: Semestermøde fredagsbarer på Arts og Arts Bygningsservice 
 
Deltagere:  
Fredagsbarer: Arabar, Globarl, Theos Bar, Historisk Fredagsbar, Fredagsbar.dk, 
Paideia, Brocas Bodega, Kommabar, Barbaren, Symposium.  
Fraværende: Panta Rei, Esperanto, Kasernebaren, Arken, Barbund.  
Arts Bygningsservice: Eva Serup, Jane Nielsen, Ib Rasmussen, Anne Westergaard, 
Kathrine Guldager.  
 

1. Velkommen til Eva, som er ny bygningschef på Arts samt præsentation af Arts 

Bygningsservice og de fremmødte fredagsbarer.  

 

2. Intro til studieportal og faste møder i løbet af året (intromøder og semester-

møder).  

 

3. Aktuelt fra Staben  

 

Hvem råder over studieområderne hvornår? 

• Fredagsbarer har råderet over studieområderne fredage fra kl. 16.00-

02.00 (jf. semesterplanen). Fra mandag-fredag fra kl. 08.00-16.00 funge-

rer studieområderne som læsepladser. Efter kl. 16.00 kan studieområ-

derne reserveres til arrangementer ved henvendelse til artsbyg@au.dk. 

Fredagsbarerne kan ikke godkende arrangementer i studieområderne.  

 

Alkoholbevillinger 

• AU har journaliseringspligt og derfor skal nyeste udgave af alkoholbevil-

linger sendes til Arts Byg – eksempelvis ved udløb eller når der underskri-

ves med en ny forperson. 

• Hvis andre studerende eller festforeninger låner et af studieområderne til 

fest er det ikke længere muligt at låne fredagsbarens alkoholbevilling. Der 

SKAL søges om en lejlighedsbevilling, hvis de ønsker at sælge alkohol. Det 

er dog stadig muligt at låne baren og depotet efter aftale med fredagsba-

ren.  

• OBS! Vær gerne i god tid når der skal søges om ny bevilling da sagsbe-

handlingen kan tage lang tid. Theos Bar fortalte, at politiet arbejder på 

muligheden for en ny ansøgningsproces, hvor fredagsbarerne søger sam-

men, da udløb af bevillinger ofte er omkring samme tid.  

 

 

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/studenterdrevne-arrangementer/lokalelaaneaftale-til-arrangementer-paa-arts
mailto:artsbyg@au.dk
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Afholdelse af udgifter ved hærværk 

• Bygningservice vurderer skader - og er der tale om hærværk/grov uagt-

somhed sendes regningen skadesforvolder, hvis denne er kendt, og ellers 

til fredagsbaren (jf. AU’ regler vedr. afholdelse af fester på AU).  

• AU har ikke en forsikring, som dækker.  

 

Ædruvagt:  

• Påmindelse om, at der til alle fredagsbarer skal være en ædruvagt og 

denne SKAL være ædru (jf. AU’ regler vedr. afholdelse af fester på AU). 

 

Temafester/events/happenings  

• Er man i tvivl om et arrangement ligger på vippen ift. hvad der er OK op-

fordres der til, at man kontakter Arts Byg, som gerne vil være behjælpelig 

med at vurdere arrangementet. Fester med kontroversielle temaer og/eller 

indslag kan fører til dårlig omtale i pressen samt få konsekvenser for både 

Universitetet og den arrangementsansvarlige. 

• Fredagsbar.dk foreslog, at man i forbindelse med indsendelse af semester-

planen også indsender sine ideer til temafester til Arts Byg, som så kan 

hjælpe med at vurdere arrangementerne.  

 

Hold øje med mailboksen 

• Kommunikationen mellem Arts Byg og fredagsbarerne er vigtig. Det er 

derfor vigtigt, at man holder øje med og svarer på mails.  

 

Status på rapporteringer efter endt fredagsbar 

• Overordnet set går det godt mht. rapporteringer, men som semesterpla-

nen viser, er der plads til forbedringer (se slides fra semestermøde).  

• Rapporteringerne er et vigtigt redskab i samarbejdet, da det belyser pro-

blematikker og giver mulighed for at forebygge. Derudover har Arts Byg 

pligt til at vide hvad der foregår i AU’s lokaler. Vi skal vide om der har væ-

ret myndighedsbesøg, alarmer, uheld med person- og/eller materiel skade 

og lignende. 

 

 

4. Aktuelt fra Driften 

 

Returemballage  

• Returemballage, rengøringsvogne, barrekvisitter mm stilles ofte i gangare-

aler, som er flugtveje. I tilfælde af brandeftersyn vil det have store konse-

kvenser for AU. Returemballage skaber desuden lugtgener og tiltrækker 

skadedyr. I Nobelparken er det muligt at stille returemballage i depotrum-

met i bygning 1481, indtil det bliver afhentet. 

 

https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/3/35/2001-au1/
https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/3/35/2001-au1/
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Oprydning  

• Påmindelse om at huske oprydningen i studieområderne. Efter endt fre-

dagsbar skal møblerne tilbagestilles til standardmøbelopstilling. Man kan 

evt. tage et billede af lokalets standardopstilling for at holde styr på, hvor-

dan lokalet skal se ud, så det kan bruges som studiemiljø mandag morgen.  

• Skoaftryk og sprøjt fra drikkevarer på væggen tørres af.  

• Loftsplader, der bliver løftet eller slået ned, skal på plads igen. Hvis der 

kommer drikkevarer på loftspladerne, skal Driften have besked. Der sid-

der en del udstyr i lofterne – bl.a. tyverialarmer, branddetektor og lyssen-

sorer. De er meget følsomme, og det kan give uroligheder i det tekniske sy-

stem samt give alarmer til vagter og/eller brandvæsnet.  

 

Brandalarmer 

• I dette semester er der gået fire brandalarmer. Brandalarmerne er blevet 

tjekket, og der er ikke fejl på dem. Brandvæsnet har oplyst, at de er gået i 

gang pga. røg. Det kan være både e-cigaretter, almindelige cigaretter, røg-

kanoner og vandpiber, der udløser alarmerne. Det er vigtigt at appellere til 

gæsterne i barerne, da vi kan risikere, at brandvæsnet politianmelder AU, 

hvilket i yderste konsekvens kan fører til et festforbud på hele Universite-

tet.   

• Det er ikke muligt at ringe til brandvæsnet, hvis brandalarmen er gået 

uden årsag. Brandvæsnet har pligt til at dukke op.  

 

Energibesparelser på AU 

• Temperaturen på hele AU er blevet sænket til 19 grader og ventilationen er 

blevet stoppet. I de områder, hvor der afholdes fredagsbar, bliver ventila-

tionen sat i gang fredag kl. 16.00 og kører til og med lørdag kl. 14.00.  

• Vær obs på at slukke lyset efter endt fredagsbar samt slukke køleskabe, 

som bruger unødvendig strøm.   

• Meld gerne ind til Arts Byg, hvis I har ideer til strømbesparelser i studie-

områderne. Fx køkkenmaskiner, der ikke benyttes regelmæssigt. 

• AU har udarbejdet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om energibe-

sparelserne på AU.  

 

Andet  

• Ib opfordrede til, at barerne kommer til Driften når noget skal hænges op 

– fx projektører, højtalere, billeder mm. Driften vil meget gerne være be-

hjælpelig.  

• Der må ikke bruges gaffa- eller brunt posttape til at hænge ting op med i 

studieområderne. Det er OK at bruge malertape, da det ikke sætter mær-

ker. Der hænger kroge rundt omkring i lokalerne, som også kan bruges til 

ophæng.  

https://medarbejdere.au.dk/en/kilowhat-can-you-do
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• Hvis der er behov for hjælp – fx til bortvisning af gæster, som forbryder 

sig mod reglerne – kan man altid ringe til Securitas (tlf.: 7026 3650) 

Nummeret står også på Studieportalen. 

• Fredagsbarerne i Nobel gav udtryk for, at der er problemer med, at barer-

nes gæster bevæger sig ud ud i andre områder og på etager, hvor de ikke 

må være. Symposion har desuden oplevet, at der bliver stillet spørgsmåls-

tegn ved deres autoritet, når de beder folk om at blive i området. Derfor 

blev det drøftet, hvad der kan gøres for at synliggøre barmedlemmernes 

autoritet:  

➢ Brocas Bodega har t-shirts på, hvor man kan se, at de er medlemmer 

af baren og Theos bar har skilte på, som viser, at de er en del af Theos 

bar.   

➢ Artsrådet har skilte man kan sætte op, som signalerer hvor man må 

være, så man på den måde kan forsøge at afgrænse, hvor folk bevæger 

sig hen. Det er muligt at kontakte Artsrådet, som gerne vil bestille 

hjem efter behov. Ellers er det muligt selv at printe skiltene. Se ved-

hæftede pdf-dokumenter.  

➢ Ib opfordrede til, at man kommer forbi Driften, hvis man ønsker bånd 

til afspærring, og pointerede, at det er vigtigt man ikke sætter paller 

eller borde op for at afspærre, da det ikke må blokere flugtveje.  

➢ Symposion gav udtryk for, at det kunne hjælpe dem med at afgrænse 

festen, hvis de har depotrum i stueetagen. Ib svarede, at det ikke 

umiddelbart er muligt pt, men at han og Driften undersøger mulighe-

den nærmere.   

 

5. Aktuelt fra Rengøringen 

 

Status på rengøringen og oprydningen efter endt fredagsbar 

• Jane orienterede om, at det går godt de fleste steder, men at der er plads 

til forbedringer.  

• Jane understregede, at forventningen til fredagsbarernes rengøring er, at 

rengøringspersonalet, som kommer mandag morgen, kan foretage rengø-

ring af studieområder og fællesarealer ud fra rengøringsstandarden og 

ikke får ekstra arbejde som følge af festerne.  

 

 

Opfyldning af rengøringsskabe/indkøb af rengøringsmidler 

• Rengøringen sørger for opfyldning af rengøringsskabe. Hvis der mangler 

noget – alt fra rengøringsmiddel, mopper, klude, sorte sække osv. – kon-

taktes den lokale rengøringsleder.  

• Brug kun rengøringsmidler, der er tilgængelige i rengøringsskabet. Man 

må IKKE selv købe rengøringsmiddel.  

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/studenterdrevne-arrangementer/kontaktinformation-og-glemte-sager
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Andet 

• Ved brug af gulvvaskemaskine skal der ikke sæbe i.  

• Undgå for meget sæbe når borde og andet skal rengøres. I stedet for mere 

sæbe er det bedre at tage en ny ren klud.  

• Theos Bar gav udtryk for, at det kan være vanskeligt at gøre rent med 

koldt vand. Jane svarede, at varmt vand til bordene ikke er nødvendigt. 

Der blev opfordret til, at man i stedet tager en ny ren klud, hvis noget er 

svært at gøre rent.   

 


