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Møde i SciTech-Tinget - 19.09.2022 - Referat 
  

Deltagere: 15 
Mødeleder/referent: Christian Haaber Rasch (Tovholder) 

Dagsorden: 

1. Kort velkomst (v. Christian) 
2. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? (v. alle) 
3. Nyt fra prodekanen (v. Kristine Kilså) 
4. Nyt kommissorium for SciTech-Tinget (v. Christian) 
5. Tilskud til faglige arrangementer (v. Christian) 
6. Sparring, spørgsmål og eventuelt (v. alle) 
7. Næste møde (v. Christian) 

 

1. Kort velkomst 
Velkommen! 
 

2. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? 
- Die Rote Zone  
Rus-bar onsdag i rusugen med TKM. I gang med planlægning af fester. 
 
- MoGenS  
Virksomhedsoplæg for nye russere. Studietur til Hamborg i november.  
 
- TKM 
Første rustur overstået for Kemi og Medicinalkemi i Visby. Næste rustur i næste uge med mol-
uddannelserne. Stor succes med studiestarten. 
 
- Biologisk Tutorforening 
God introuge og introfest i lørdags. Hyttetur i november til Dokkerdal. 
 
- Nanorama 
God semesterstart. ”Grøn fest” for nye studerende på trapperne. 
 
- Alkymia 
Travlt med studietstart sammen med TKM. Planlægger øl-stafet om et par uger.  
 
- CIVILT 
Introuge og galla er gået forrygende. Ingen problemer overhovedet. To hytteture i Visby. 
 
- Synapse - Life Science Connect Aarhus 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-haaber-rasch(68064afd-8a04-4c5d-bbac-2266c21f7450).html
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Ny forening, der startede i november. Fokus på karrierekontakt i Region Midtjylland. Har for 
nylig holdt eventet ”To PhD or not to PhD”.  
Se mere om foreningen her:  
Website: https://www.synapse-connect.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SynapseAarhus 
 

3. Nyt fra prodekanen (v. Kristine Kilså) 
Stor tilfredshed med studiestarten. 
 
Kristine og dekanen Kristian vil meget gerne igen komme på besøg hos foreningerne, typisk i en 
times tid, fx i fredagsbaren, til banko el. lign. 
Skriv til Dorte Damberg (doda@au.dk), hvis I vil ha’ besøg. 
 
Det er sparetider, og vi er nødt til at spare på energien. Det betyder bl.a., at der lukkes for 
ventilationen om natten/i weekenden. Der er forskellige tiltag fra institut til institut. Det skal gå 
så lidt ud over studenterforeningerne og deres arrangementer som muligt. Gå til jeres institut 
for at aftale ”lukketider” for barer og fester. Hvis man planlægger noget efter kl. 19, skal man 
aftale nærmere med sit institut. En del bygninger er lukket i weekenden, men fx på Katrinebjerg 
er det kun ventilationen, der lukker. Spørg instituttet om de konkrete tiltag. Fra 1. oktober er 
der 19 grader overalt.  
 
I denne uge kommer der et filmhold rundt på Nat, for at lave nye kampagnefilm for de 
naturvidenskabelige uddannelser. Senere på efteråret kommer AU’s fotograf rundt og tager 
billeder på alle Nats institutter. 
 
På Health har studenterforeningerne og prodekanen lavet et fælles festkodeks. Se 
https://health.medarbejdere.au.dk/display/artikel/studerendes-festkodeks-klar-til-studiestart  
Der er positiv stemning omkring et lignende tiltag på Nat og/eller Tech blandt foreningerne. 
Det minder om de retningslinjer, der i forvejen findes hos de enkelte foreninger.  
Det er ikke besluttet, hvad den videre proces bliver, men foreningernes nuværende 
retningslinjer kan være med til at forme et eventuelt kommende kodeks på tværs af Nat 
og/eller Tech. Alle foreninger må derfor meget gerne sende deres egne retningslinjer/kodeks til 
scitechtinget.st@au.dk. 
 

4. Nyt kommissorium for SciTech-Tinget (v. Christian) 
Kommissoriet blev udleveret og gennemgået til mødet.  
SciTech-Tinget er positivt stemt, og der er ingen indvendinger på nær én enkelt formulering, 
der bliver rettet til. Kommissoriet er dermed vedtaget.  
Kommissoriet kan nu findes på SciTech-Tingets side på alle studieportaler, fx 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/biologi/studiemiljoe/scitech-tinget   
 
 

https://www.synapse-connect.org/
https://www.facebook.com/SynapseAarhus
mailto:doda@au.dk
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5. Tilskud til faglige arrangementer (v. Christian) 
Husk, at I kan søge prodekanernes puljer om tilskud til faglige arrangementer.  
Der er fortsat en del penge i både Nats og Techs puljer for 2022.  
Læs mere om puljerne og ansøgning på SciTech-Tingets side på alle studieportaler, fx 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/molbio/studiemiljoe/scitech-tinget/#c2592664  
 
 

6. Sparring, spørgsmål og eventuelt (v. alle) 

- CIVILT 
Hvad kan man gøre ift. nul-tolerance, fx på hyttetur? 
Forslag: Send dem hjem. Tilkald hjælp/ring til politiet. Udeluk dem. 
 
- TKM 
Er det muligt at få et kursus i håndtering af konflikter og kriser, fx angstanfald?  
Svar til tutorer: Spørg jeres studiestartskoordinatorer.  
Svar til andre foreninger: Christian snakker med Kristine om mulighed for at kursus til 
foreninger i psykisk førstehjælp og konflikthåndtering. Det tages op som punkt til næste møde i 
SciTech-Tinget. 
 
- MoGenS 
Hvem har interesse i GMP-kursus (lab-kursus)? Kunne være relevant for Nano, ingeniører m.fl. 
Mange melder sig som interesserede.  
MoGenS sender liste til prodekanerne og spørger om mulighed for GMP-kursus. 
 
- Alkymia 
Kom gerne til ølstafet! 
 
- Nano 
Kan man få kontaktinfo på Synapse – Life Science Connect Aarhus? 
Mail: contactaarhus@synapse-connect.org 
 
- Christian 
Skriv til chr@au.dk, hvis I er interesserede i at lave takeover eller vil ha’ noget, fx 
arrangementer på tværs, på de sociale medier for studerende på hhv. Nat og AU Engineering: 
https://www.instagram.com/natsciau/ 
https://www.facebook.com/NatSciAU  
https://www.instagram.com/auengineering   
 

7. Næste møde (v. Christian) 
21. november 2022. Kom gerne med input til dagsordenen. 
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