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1. Foreningsrunde 

2. Nats prodekan og dekan på besøg hos foreningerne (v. prodekan 
Kristine Kilså) 

3. Videreformidling af virksomhedskontakt/tilbud (v. Kamilla 
Søndergaard Jessen) 

4. Evt. 
 
 
1. Foreningsrunde 

− TKM: Er ved at planlægge RUS-tur for de nye studerende. Havde en uheldig 
episode med en anden tutorforening til en fest om torsdagen under studiestar-
ten/RUS-ugen.  
 

− MoGenS + Die Rote Zone: Die Rote Zone oplevede at der var manglende infor-
mation/kommunikation fra AU vedr. tagrenovering og manglende stole i Bio-
huset op til studiestarten. Information vedr. tagrenovering kom (lidt tilfæl-
digt) fra Biologisk fredagsbar. Dette medførte mange ekstra opgaver dagene 
op til studiestarten. 
  

− Datavenskab: Ny forening for Datavidenskabstuderende som er ved at plan-
lægge foreningsaftener med bl.a. brætspil og virksomhedsbesøg. Foreningen 
sparrer med Mat/Fys-tutorgruppen om hvordan det er at starte en forening 
op. 
  

− Mat/Fys-tutorgruppen: Har lige afholdt hyttetur med stor succes. 
   

− DSAU: Lige afholdt generalforsamling – her går det også godt, er ved at plan-
lægge nogle arrangementer for efteråret.  
 

− Datalogisk fredagscafé: Har haft nogle fysiske fredagsbarer hvilket er fedt – 
og fedt at man ikke længere skal spørge om lov og oprette tilmeldingslister.    

− BFU (biologisk fagvalg): er ved at starte op igen og er ved at arrangere gen-
startsfesten på biologien. BFU var inviteret (i sidste øjeblik) til informations-
mødet ang. renovering af tagene på Biohuset – og de gjorde også mødeleder 
opmærksom på at der er andre foreninger som bruger Biohuset, men det blev 
der så ikke fulgt op på.  
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− Approximerbar: Ny fredagsbar for civilingeniørstuderende (primært), som 
havde første fredagsbar d. 3. september. 
 

− RIA (Rådet for ingeniørstuderende): Arbejder med flere forskellige punkter:  
o Samarbejde med administrationen i forhold til det større samarbejde 

mellem diplom- og civilingeniøruddannelserne. 
o Diplomingeniøruddannelsernes rettigheder til stadig at få lov til at 

tage en kandidat/civilingeniøruddannelse.  
o At få AU til at lytte mere til hvad de studerende siger i UU møderne.  
o At starte samarbejder og underklubber op igen efter corona – samt 

også at få nogle flere samarbejder med de naturvidenskabelige for-
eninger. 

o RIA kunne godt tænke sig en bedre overblik over de foreninger der er 
på Technical Sciences og Natural Sciences. Eller få opdateret den der 
allerede er.  
 

− Nanorama: Fedt at kunne holde fredagsbarer og en fysisk studiestart igen. Er 
også ved at arrangere nogle sociale arrangementer i efteråret.  
 

− RUS 1 Navitas: Udover studiestarten har det også fyldt en del med de nye in-
stitutter på TECH og hvordan tutorforeningerne skal struktureres fremadret-
tet. Der bruges for meget tid på det administrative frem for studiestarten – 
som trods alt gik rigtig godt.  
 

− MMF: Nyder at vi kan komme i gang igen med fysiske arrangementer (og op-
lever/fornemmer stor opbakning til de fysiske arrangementer).  
 

− Haddocks: Glad for at vi kan starte fysisk op igen. Haddocks vil gerne med på 
SciTech-tingets mailliste (der er to mails hvoraf den ene ikke virker).  
 

− SJUS: Har holdt studie-genstartsdag og har snart generalforsamling hvor der 
skal erhverves nye medlemmer til bl.a. fredagsbaren og tutor foreningen. 
 
 

2. Nats prodekan og dekan på besøg hos foreningerne (v. prodekan Kri-
stine Kilså) 

 
Kristine og Kristian (K&K) vil gerne komme ud og sige hej til ”gamle” og nye stu-
derende – hvad siger Nat foreningerne til dette? Er det noget foreningerne kan se 
en mening i?  
− Biologisk fredagsbar: Det kunne være fedt hvis K&K ville kigge forbi – enten 

til et møde eller til fredagsbaren.  
− Die Rote Zone og MoGenS vil også gerne de kigger forbi.  
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− Datavenskab: Det kunne være fedt hvis I kom forbi og vidste noget støtte til en 
ny forening. 

 
Kristine siger tak for inputs og vil sammen med Christian Haaber Rasch sørge for 
at der kommer en mail ud (engang efter uge 37) og senest i uge 39 med deres idéer 
og den videre proces.  
 
TECH foreningerne vil også gerne invitere Finn ud til foreningerne. 

 
3. Videreformidling af virksomhedskontakt/tilbud (v. Kamilla Sønder-

gaard Jessen) 
 

Der er delte meninger om hvor vidt foreninger vil have disse virksomhedstilbud 
eller ej, så derfor kommer der en liste (et Excel ark) ud hvor man kan skrive sig på 
hvis man ønsker at få disse mails, og så finder vi en procedure for hvordan vi 
bedst deler sådanne relevante tilbud med jer.  

 
4. Evt. 
 

− Online vs. fysiske møder i SciTech-Tinget fremover, afstemningsresultat:  
o Fysisk: 10-11 stykker 
o Halv/halv: 7 
o Online: 1 

 
− Link til Facebook gruppen (SciTech-Tinget (debatforum)): https://www.face-

book.com/groups/582860528516567  
− Der er også en side på studieportalen (studerende.au.dk) for SciTech-tinget 

under ”Studiemiljø”  ”SciTech-Tinget”. 
 
− TKM: problematik med IDA der stod nede ved Stakladen trods at de ikke 

måtte være synlige i studiestarten. Kamilla bringer det videre til Anne og 
Anne-Mette som er studiestartskoordinatorer. 

 
 
− MoGenS: Det ville være fedt hvis det kunne være nemmere hvis det var nem-

mere at booke lokaler på AU.   
o roombooking.au.dk virker nemlig ikke.  
o Brug gerne informationskontoret til at booke lokaler ude på lokatio-

nerne. 
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