
1 
 

Møde i SciTech-Tinget – 20.02.2023 
 

Deltagere: 30 
Mødeleder/referent: Christian Haaber Rasch (tovholder for SciTech-Tinget) 

Dagsorden: 

1. Kort velkomst (v. Christian) 
2. Studenterforums på Nat og Tech (v. Kristine Kilså (Nat) og Mathilde Andersen (Tech)) 
3. Udvikling af studieportalerne (v. Matilde Kjeldal Jørgensen, Vejledning og studieinformation) 
4. Kort præsentation af kurset ”Future STEM Leaders” (v. Helena Østergaard Rasmussen, ph.d.-

studerende) 
5. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? (v. alle) 
6. Evt. (v. alle) 
7. Næste møde (v. Christian) 

 

1. Kort velkomst 
Velkommen! Gennemgang af den endelige dagsorden. 
 

2. Studenterforums på Nat og Tech (v. Kristine Kilså (Nat) og Mathilde Andersen (Tech)) 
Kristine Kilså, prodekan for uddannelse på Nat, fortæller, at Nat starter et studenterforum, som 
fremover mødes hvert semester. Studenterforummet vil bestå af Studenterrådet på Nat, 
Akademisk råd og fagråd/faglige foreninger og skal fungere som kommunikationskanal mellem 
studerende og ledelse, fordi man ønsker tæt kontakt med de studerende. De involverede 
foreninger er blevet informeret. Første møde i Nats studenterforum bliver midt i 
forårssemesteret, hvorefter man sammen finder en passende mødekadence. Alle foreninger og 
studerende er stadig velkommen til at kontakte Kristine uden om det nye studenterforum eller 
SciTech-Tinget. 
 
Mathilde Andersen, rådgiver for prodekan Finn Borchsenius på Tech, fortæller, at Tech også 
starter et studenterforum, der på Tech består af alle foreninger, men med forskel i 
mødekadence, alt efter om man er en faglig forening (fire møder om året) eller ej (to møder om 
året). Alle foreninger på Tech er blevet informeret. Studenterforummet på Tech handler også 
grundlæggende om tættere kontakt og kommunikation mellem ledelse og studerende. 
Indkaldelse og yderlige info følger. 
 
De nye studenterforums er ikke konkurrenter eller modsætninger til SciTech-Tinget. 
 
Udmeldingen om nye studenterforums bliver taget godt imod. 
 
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-haaber-rasch(68064afd-8a04-4c5d-bbac-2266c21f7450).html
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3. Udvikling af studieportalerne (v. Matilde Kjeldal Jørgensen, Vejledning og studieinformation) 
Se slides ”Test af studieportaler”. 
 
Studieportalerne skal gøres bedre – og til dét er der brug for jeres hjælp! 
 
Gennem en brugertest (workshop) får man mulighed for at komme med alle sine inputs, 
feedback og tanker, og dermed får man indflydelse på fremtidens studieportaler. 
 
Deltagelse kræver ikke, at man har forudgående kendskab eller holdninger til studieportalerne, 
og det er underordnet, om man bruger dem eller ej. Det kræver blot, at man har lyst til at 
bidrage til at gøre kommunikationen til studerende bedre – og spise snacks imens! Der er ingen 
forberedelse. Come as you are. 
 
Matilde sender en tilmeldingsseddel rundt til mødet – og ellers kan man melde sig til 
brugertesten ved at skrive til Matilde på mati@au.dk.  
 
Del det meget gerne med jeres forening, studiegruppe eller lignende! 
 
NOTE: På baggrund af antal tilmeldinger til mødet i SciTech-Tinget, bliver workshoppen 
afholdt mandag d. 13. marts kl. 17-18.30. 

 

4. Kort præsentation af kurset ”Future STEM Leaders” (v. Helena Østergaard Rasmussen, ph.d.-
studerende) 
Se slides ”IDA_FutureSTEMLeaders”.  
 
Helena kommer ikke på vegne af IDA, men har tidligere været iMentor og engageret i 
foreningslivet. Hun ville selv ønske, at hun var blevet klædt bedre på dengang i forhold til rollen 
som frivillig i en forening. 
 
Kurset ”Future STEM Leaders” er et fem-dages udviklingsprogram, hvor man får mange 
relevante kompetencer inden for foreningsliv, fx konflikthåndtering. Derudover giver kurset et 
rigtig godt netværk.  
 
Ansøgningsfristen til næste kursus er 6. marts. 
Link til ansøgning: https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/future-stem-leaders 
 
 

5. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? – inkl. evt. (v. alle) 
- Tutorforeningen på Agrobiologi  
Ny bestyrelse er kommet til. Skal i gang med at rekruttere nye tutorer. 
 
- RUS A 

mailto:mati@au.dk
https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/future-stem-leaders
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Tutorforeningen for Adgangskursus. Ikke noget nyt.  
 
- IT-Tutor + SOFA 
Ny bestyrelse er kommet til. 
 
- Katrines Kælder  
Er ved at finde nye bartendere. Generalforsamling i næste uge.  
 
- Alkymia  
Kigger frem mod Kapsejladsen. Holder fester og fredagsbarer. 
 
- MoGenS 
MoGenS bliver slået sammen med MMF. Leder efter et nyt navn. 
Studietur til København i april (med 2500 kr. i tilskud fra prodekanens pulje). 
 
- RUS 1 Navitas  
Rustur med rekordlavt antal deltagere. Har holdt generalforsamling. Nedsætter ny bestyrelse. 
Håber at kunne skubbe opdelingen af tutorforeninger på ingeniørområdet, der sker pga. 
institutopdelingen.  
 
- RUS 1 Katrinebjerg  
Samme som Navitas. Også meget lav tilslutning og lavt optag. Har lige afholdt evalueringsmøde, 
fået gode, nye tutorer ind, og på torsdag skal der findes en ny bestyrelse. Skal arbejde videre 
med opsplitning af tutorforeningen. Vil meget gerne inddrages i processen ift. opsplitning.  
 
- Nanorama 
Har holdt fester, koncerter m.v. og været på virksomhedsbesøg (med tilskud fra prodekanens 
pulje). Det er et problem, at der lukkes for bygninger kl. 20. Der er imidlertid ikke noget at gøre, 
da lukning kommer an på, hvad der er i bygningerne. 
Hvad gør andre foreninger med uundgåelige prisstigninger i baren? Die Rote Zone har hævet 
priserne. MoGenS/MMF har varslet prisstigninger til maj. Dyrkbar har også hævet priserne 
uden problemer, fx fordoblet prisen på cider, men de studerende kommer alligevel. 
TAAGEKAMMERET har også hævet priserne.  
 
- TKM  
Skal på bestyrelsestur i weekenden. Nye tutorer lige om lidt. Har også lavt optag.  
Hvor er der en hytte til ca. 200 personer? Ny Sletten bruges af RUS 1 Navitas. Tjek 
hyttelisten.dk. 
 
- BFU (Forretningsudvalget på Biologi) / BIOGAS  
BFU er ved at planlægge generalforsamling. Problem med for få medlemmer; pt kun 5.  
Hvad gør andre for at få flere medlemmer? I Nanorama prikker man studerende på skulderen 
for at få flere i bestyrelsen. MoGenS har problemer de første semestre, men ikke Alkymia. 
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Fredagsbarer og rusture er ikke svære at rekruttere til, men det er op ad bakke for de faglige 
foreninger. CIVILT har nemt ved at rekruttere i starten, men når de studerende så får travlt, 
stopper de igen. RUS 1 foreslår at give goder, fx paintball eller lign. Nanorama fortæller, at de 
studerende gerne vil deltage, men ikke vil stå for planlægningen. Her spiser/bowler bestyrelsen 
som et gode. RUS 1 foreslår, at man fokuserer på det gode netværk og fællesskab, man får ud 
af at være med.  
BIOGAS holder fest på fredag med temaet ”Blomsterne og bierne”. Er ved at planlægge 
hyttetur og grisefest, og de har fundet en ny hytte til hytteturen. Er ved at planlægge 
projektseminar.  
 
- Tutorforeningen på Biologi  
Optag i morgen tirsdag. 20 færre igen i år (ligesom året før), men stadig lige stort 
planlægningsarbejde.  
 
- CIVILT  
Optag på fredag. Første stormøde torsdag i næste uge. Også forvirrede over opsplitning af 
tutorforeninger.   
 
- SIGMA  
Inden juleferien blev der afholdt generalforsamling, og der kom seks nye medlemmer, hvilket 
er over en fordobling (300% flere kvinder). Har gennemgået statut, også kendt som vedtægter, 
da der var uklarheder. 
 
- Die Rote Zone  
Har lige haft generalforsamling, og det er fortsat de samme folk i bestyrelsen. Forskellige barer 
er på vej. Er ved at finde nyt navn til foreningen, da Die Rote Zone er for uforståeligt.  
 
- RIA  
Generalforsamling på vej.  

 
6. Evt. (v. alle) 

IT-Tutor/SOFA efterspørger forhandlingsteknik/hjælp, især i forhold til sponsorater.  
Den generelle opfattelse er, at alle foreninger – på nær tutorforeninger – må søge sponsorater. 
Christian undersøger forhandlingshjælp og sponsorregler (herunder brug af AU-midler og 
forskel på sponsorater fra fonde og fagforeninger). 
 
MoGenS/MMF fortæller om strømafbrydelse til et møde på uni for nylig. Efterspørger en 
protokol for strømafbrydelse, især for våde lokaler. Christian undersøger. 
 
RUS 1: Hvor er Finn? Man vil meget gerne se Finn til møder i SciTech-Tinget.  
RIA fortæller, at han er nem at få fat i, hvis man tager kontakt. 
 
Kristine Kilså: Dekanen og Kristine kommer meget gerne på besøg rundt omkring hos 
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foreningerne på Nat. Send en mail til Dorte Damberg (doda@au.dk), hvis I som forening kunne 
tænke jer at få besøg i et par timer, fx til en fredagsbar el. lign. 
 
Kristine vender tilbage vedr. fælles retningslinjer/kodeks for Nat på et senere tidspunkt. 
 

7. Næste møde (v. Christian) 
24. april 2023. Kom meget gerne med input til dagsordenen. 

mailto:doda@au.dk
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