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Onlinemøde d. 1. februar 2022 

1. Coronastatus 

Coronapas og mundbind er ikke længere et krav. Vi har stadig de gene-
relle råd, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Se slide.   

Håndsprit og aftørringssprit vil stadig være at finde i lokalerne. Benyt 
det meget gerne. 

Sociale arrangementer – herunder fredagsbarer – er igen tilladt. Vær 
OBS på det til stadighed høje smittetryk, som stadig præger vores sam-
fund.  

2. Status på prøveperiode ang. Sluttidspunkt 

Forskellige samarbejder er forsøgt omkring renholdelse og oprydning 
på fællesområder i prøveperioden. Samme antal indmeldelser af ska-
der, oprydning/rengøring er registeret i prøveperioden. Stigende antal 
indmeldelser på uheldige episoder. Stigning opleves som positiv og 
som et tegn på et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem fredagsba-
rerne og Arts Byg. 

Dekanen/fakultetsledelsen anerkender samarbejdet, men der er dog 
brug for at se forbedringer hvad angår rengøring og oprydning på fæl-
lesarealer. Således forlænges prøveperiode til 1. april, og herefter vil 
der igen gøres status.  

Brocas Bodega: Har indkaldt til møde med alle barer i Nobel d. 10. fe-
bruar for at fortsætte arbejdet og samarbejdet mellem barerne omkring 
renholdelse af fællesarealer.   

Arabar: Ønsker udspecificering af fokuspunkter, hvor der fortsat er 
brug for en indsats. Vil hjælpe barerne i det videre arbejde. Fokusom-
råder gennemgås senere på mødet, hvor drift og rengøring gør status.  
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Esperanto: Foreslår, at kantinen i Nobelparken inkluderes i fredagsba-
rernes fælles aftale. Punktet medtages på fredagsbarernes møde d. 10. 
februar.  

3. Status på afrapporteringer/semesterplaner 

Løbende ændringer til semesterplanen sendes til artsbyg@au.dk senest 
14 dage forinden. Vigtigt at semesterplan stemmer overens med prak-
sis, da lokalet kan være reserveret til andre formål.  

Rapportering til artsbyg@au.dk efter hver fredagsbar. Vi har brug for 
en forbedring på dette punkt. Dels ift. at se et mønster i udfordrin-
ger/uhensigtsmæssigheder, der rapporteres om, så vi på den måde kan 
bistå/hjælpe. Derudover vigtigt med info til AU ved tilkald/besøg af 
myndigheder som eksempelvis politi, ambulance, fødevarestyrelse o. 
lign.  

4. Forpersonens ansvarsområder (et kig på Studieportalen) 

Gennemgang af information vedr. afholdelse af arrangementer/fre-
dagsbarer på Arts Studieportal: https://studerende.au.dk/studier/fag-
portaler/arts/campus/studenterdrevne-arrangementer/fredagsbarer-
festforeninger-og-studenterdrevne-fester 

OBS på altid at hente nyeste version af blanketterne på hjemmesiden 
(eksempelvis ved skifte af forperson).  

Arts Byg. arbejder på at digitalisere blanketterne ila. indeværende se-
mester.  

Gennemgang af forpersonens ansvarsområder: https://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/studenterdrevne-arran-
gementer/fredagsbarer-festforeninger-og-studenterdrevne-fester 

OBS på krav fra fødevarestyrelsen om udfyldelse af risikovurdering i 
barerne i relation til håndtering af drikkevarer.  

5. Brug af studieområder 

Se slides. 

6. Praktiske driftsmæssige forhold 

Se slides. 
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7. Intromøder for nye forpersoner samt semestermøder 

Skifte af forpersoner kan finde sted to gange årligt – i juni og decem-
ber. To gange årligt indkalder Arts Byg. således nye forpersoner til 
introduktionsmøder. Dette for at hjælpe med videndelingsopgaven, at 
den nye forperson bliver klædt på til opgaven og at sikre det vigtige 
samarbejde fredagsbarerne og Arts Byg. imellem.  

8. Eventuelt 

Opfordring til at google ’lavrisiko fødevarevirksomhed’ – OBS på kam-
pagne/ekstra obs på fredagsbarer i universitetsregi. Eksempelvis ift. 
renholdelse af køleskabe mm.  
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