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2.
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Kort velkomst (v. Christian Haaber Rasch)
Foreningsrunde (v. alle)
Introduktion til Studenterrådets nye foreningskonsulent (v. Emma Hove Petersen)
Evt.
1. Kort velkomst
Velkommen til alle!
2. Foreningsrunde
- RUS1 Navitas. Vinterstudiestart er godt overstået. Corona aflyste studieturen, så man lavede
andre arrangementer i stedet for.
- MØF. Har holdt indmeldelsesbar, som gav få nye medlemmer.
- IGOR. Corona aflyste planlagt tur til København.
- Die Rote Zone. Er flyttet til Nobelparken. Skal etableres, så folk finder dem.
- MOGENS. Midt i flytterod. 10-års fødselsdag.
- UNF. Foredrag for gymnasielever. Er ved at planlægge næste sæson.
- TKM. Er i gang med indmeldelser. Skal i gang med at planlægge sommerstudiestart. Er ved at
planlægge alternativ hyttetur for dem, der startede i 2020, som ikke fik en hyttetur pga.
corona.
- Alkymia. Tilbage i topform.
- CIVILT. Opstart og stormøde for nye tutorer.
- Approksimerbar. Skal flytte i nye lokaler.
- RUS A. Er ved at planlægge studiestart.
- Biogas. Har fået ’Kickstart’-midler og holdt god første fest.
- Tutorforeningen for Biologi. Arrangerer studiestart.
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- Kristine, prodekan for uddannelse på Nat. Har besøgt en del foreninger, bl.a. Die Rote Zone,
sammen med dekanen. Vil gerne komme ud og besøge endnu flere foreninger, fx en time i
fredagsbar eller til andre arrangementer. Hvis I gerne vil have besøg, så skriv til
dean.nat@au.dk med forslag til muligt arrangement, dato og tidspunkt.
- FUT. Festudvalget på ingeniør. Holder fest på fredag. Har fået ’Kickstart’-midler og andre
puljer, både til Kapsejlads og til musikanlæg. Har lige akkurat fået fyldt de 10
bestyrelsespladser.

3. Introduktion til Studenterrådets nye foreningskonsulent (v. Emma Hove Petersen)
Emma blev ansat som foreningskonsulent i Studenterrådet i januar, hvor hendes opgave er at
hjælpe foreninger med support og sparring, hvis der er udfordringer, fx med at hverve nye
medlemmer eller få stablet et arrangement på benene.
Man kan kontakte Emma på forening@sr.au.dk.
Pt er Emma i færd med at udarbejde et samlet overblik over foreninger og har i den forbindelse
taget kontakt til alle foreninger individuelt. Foreningsoverblikket sendes ud til alle relevante,
når det er lavet.

4. Evt.
- CIVILT. Presset på budget. Især til galla. Kan man booke Navitas?
FUT: Man skal bare sende en mail til bygningsfolkene, så får man go. Man skal ha’ styr på
brandplaner.
- Alkymia. Stram økonomi. Har brugt for mange penge. Betaler 30.000 for at leje kantine +
ølgebyr. Nogle idéer til andre lokaler?
FUT: Gratis at booke Navitas (dog plus rengøring: 5000-6000 kr.)
- FUT. Hvor skal vi gøre af vores kapsejladsudstyr? Plejer at låne en standplads, men må ud i at
låne en container i år. Vil undersøge andre muligheder og tager evt. kontakt til Teknisk chef på
Nat-Tech: Bent Lorenzen.
- TKM. Økonomiproblemer. Sponsorater for 40.000 kr. er væk. AU ville dække, men det er ikke
nok. Alle priser er steget, fx til hytteleje.
CIVILT og andre tutorforeninger har samme problem. Har fx måttet indføre egenbetaling på
tutorarrangementer, der ellers burde være gratis.
Overvejer at søge fonde. Man kan ikke søge Studenterrådets midler, da det er til varig trivsel.
Kristine: Det blev besluttet af rektor at skære sponsorater fra, og Nat og Tech forsøgte at
dække ind med andre midler.
Christian: Snak med studiestartskoordinatorerne Anne-Mette og Anne.
Foreningerne går sammen og skriver en fælles mail med konkrete beløb til
studiestartskoordinatorerne.
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- RUS1 Navitas. Har i år haft problemer med tutoroptag. Mangler 10. Har ikke haft mulighed for
rustur og dermed kunne vise tutorlivet frem. Plejer at vade i tutoraspiranter.
CIVILT: Har det modsatte problem, hvor der i år er masser, der vil være tutorer.
TKM: Har heller ikke oplevet tutorrollen direkte som studerende, men et oplæg gjorde
forskellen. Oplæg om at være tutor kunne være en idé, måske især senere på semesteret/året
end i rusugen, hvor der er meget info og mange indtryk. Holdets time er oplagt, hvis man har
det.
CIVILT: Holder holdtime inden jul, hvor de fortæller om tutorrollen. De afholdt et infomøde
inden og lavede tilmelding via mail. Overvej at lave ansøgning både online og fysisk.
RUS A: Opfordrer til chant/højlydt gruppepres.
TKM: Husk at slå notifikationer til i facebookgrupper pga. GDPR. Og husk at gøre alle
opmærksom på det.
Approksimerbar: Foreslår at jagte nye tutorer i fredagsbaren.
- Forretningsudvalget på Biologi. Problemer med at finde/låne lokaler på Matematik pga.
Folkeuni. Har måtte lave en aftale med Naturhistorisk Museum i år.
UNF: Folkeuni har fået lov til at lægge beslag flere lokaler.
- Christian. Studenterforeninger på Nat og Tech kan søge prodekanen for uddannelse om
tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende. Fx kan foreninger søge om tilskud
til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Læs mere på siden om
SciTech-Tinget på studieportalerne, fx her på Matematiks:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/matematik/studiemiljoe/scitechtinget/#c2592664
- CIVILT. Vil gerne have ”det røde” fordelskort via RIA; hvordan får man det?
FUT: FUT og RIA har det. Bruges i barer osv. med rabat. Laver gode tilbud til pubcrawl. Men der
er problemer med aftalen. Mangler desuden ”det sorte” kort til alm. studerende.
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