
 

 

 

Referat for Maj-MR møde 
 
Deltagere: Niels, Christine, Ellen, Caroline, Nicolaj, Julius, Anders K.,  
Julie H., Nivashini, Archana, Anne-sif,  
Afbud: Kamilla, Christian W., Mette H., Magnus, Christian S., Katrine H.,  
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Ordstyrer: Niels 

Referent: Line 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

 

Referat og dagsorden er godkendt. 

 

Til dagsorden – besøg af Tine, som læser virksomhedskommunikation og skriver speciale om, 

hvordan studerende anvender studenterservices. Der er et gruppeinterview med 6 personer 

efter mødet.  

 

3. Orientering om aktiviteter i arbejdsgrupper – orientering  

 

Orientering: 

Hvad laves der i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper?  

 

Diskussion: 

Forretningsudvalget: Det går lidt stille. Dagsordner bliver korte og der kommer ikke så mange 

til møderne. Hvordan kan det ændres? Det er ikke lykkes at samle FU endnu til at udforme 

dagsorden til mødet.  

Caroline overtager økonomi fra Kamilla og oplæres i efteråret. Der er ved at være styr på 

medicinerrådet – med EAN-numre og kontakt med institutet. Dog stadig tivivl omkring EAN-

nummer ved årets underviser.   

 

Varmestueudvalget: Niels har værget flere bachelor-studerende, som bruger medicinerhuset 

og som måske også ønsker at være medlem af MR. Der er begyndt at blive brugt af de penge, 

som er bevilliget til Medicinerhuset, bl.a. nyt komfur. 

 

PRIT: Det går stille og roligt. Mange opslag angående lock-out på facebook, men også andre 

opslag på facebook. Der er tanker om oplysningsplakater i Medicinerhuset med oplysning om 

hvad MR og de forskellige udvalg laver.  
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Faglig dag: Der har været aktivitet, men ikke højsæson nu. Er økonomien sikret til det 

fremover? – Skal der forsat bruges det samme EAN-nummer uden afklaring? Eller skal der 

søges seperate midler til reception eller bare ingen reception? Der skal klarhed over, hvad 

pengene må gå til. 

 

Festudvalg: Det er stille lige nu, men muligvis kommer der et opslag omkring en sommerfest, 

hvis der er stemning for det. Den kan holdes ved oprydning af medicinerhuset. Kan der samles 

folk til det eller skal MR betale sig ud af det? Tidligere var der flere foreninger inde over det, 

men det er der ikke mere. Ville der være stemning for en fest i eksamensperioden eller efter 

sommerferien, det tages videre. 

 

Studenterrådet: Der er holdt forårsmøde med præsentation af overblik, og der er valgt de 

forskellige repræsentanter. Der er lavet et kamp-udvalg, som står for alt kontakt ud af til og i 

forhold til plakater. De søger indflydelse på den kommende universitetsby, hvor der vil komme 

mange nye studieboliger. Der er kommet flere planer, f.eks. samle ingeniører og 

medievidenskaber. Der vil blive flyttet rundt, så der kommer et samlet universitet. Der vil 

komme cafeer, butikker og tuneller under vejen for at skabe lidt liv i universitsparken. Det er 

et langtidsprojekt med meget forskelligt.  

 

Uddannelsespolitisk udvalg: Der er ingen medlemmer lige nu. 

 

Stud.med.samf: Der er et møde pr. Semester og en facebook-gruppe, hvor man kan spare med 

hinanden. Der skal deles lidt information angående en postkasse og en ringeklokke til det nye 

foreningshus, som er på vej. 

 

Konferenceudvalg: Det har stået stille, men nu starter planlægning af AMEE.  

 

4. Valg af repræsentant til Nationalt Medicinerråd v. Julius - beslutning  

 
Orientering: 
Opfordring til, at en gerne må være tovholder for medicin-Aarhus, som vil være med til 
nationalt medicinerråd.  
Der har været indledende møde i Odense, hvor flere fra de andre byer var med. PT står Aarhus 
udenfor. Der kan spares med hinanden og der diskuteres emner som går på tværs af de 
enkelte universiteter.  De har taget kontakt med en opfordring til, at Aarhus skal deltage.  

 
Diskussion: 
Der er ikke en, som melder sig. Det kan tages op til efteråret igen.  
Der er ikke helt klarhed over hvad der skal laves, men de mødes en gang om året og ellers er 
det mest online.  



3 

 

Samme problem som Aarhus MR – der skal defineres nogle arbejdsopgaver/visioner, som 
skaber klarhed over arbejdet. Mere MR (forskellige udvalg) lukker ned, men der skal være 
nogle bedre arbejdsopgaver.  
 
Beslutning: 
Caroline melder sig til det og vil prøve indtil efter sommerferien.  
 

5. Renovering af medicinerhuset v. Niels – orientering  

- Jubilæum?  

- Ny læsesal  

 

Orientering: 

Anne-sif – Der holdes jubilæum for medicinerhuset sammen med FADL og sexekspresso. Der 

skal ikke laves meget. Der er gratis morgenmad tirsdag d. 8.5 og der er tilmeldt 200 på 

facebook. Der er måske brug for hjælp til oprydning efterfølgende.  

Der er ikke lavet et større arrangement.  

 

Niels – Ny læsesal: Der er renovering af medicinerhuset, som hverken vi eller HEALTH var 

informeret om. Det passer dårligt i forhold til eksamensperiode, hvor omkring 60 læsepladser 

lukkes. Det er blevet løst med at lave en ny midlertidig læsesal ved trøjborg med 120 pladser. 

Den skulle have været færdig 1.maj, men den er ikke klar endnu. Det er et akut behov med 

læsepladser. Nuværende estimat er i næste uge. Niels har kontakt med HEALTH for endelig 

plan. Der er internet og muligt te-køkken ved de nye læsepladser. 

Der er kommet mindre plads, så skal der kæmpes for at beholde den midlertidige læsesal efter 

sommeren? Der er behov for, at nogle tager kampen op ved at tage kontakt til nøglepersoner.  

 

Diskussion: 

Der skal tages billeder ved jubilæet og sendes til arkivet og gamle medlemmer.  

Det kan også bruges til PR.  

 

Når læsesalen er klar, så skal der laves et kort over til den og der skal gøres opmærksomhed 

på det. Der meldes mere ud på facebook og i Medicinerhuset når der er hel klarhed.  

Tvivl omkring at man mister retten til den over sommerferien, hvis ikke der kæmpes for den.  

Caroline tager kontakt angående læsesale.  

 

 

6. Forårets møder – orientering 
-  4. juni.  

(Måske aflysning grundet eksamen m.m.) 
 
 
 



4 

 

7. Evt.  
 

7.1 – Kontakt til turtorer v. Julie 

 

Der skal laves en liste over chefturtore på 1.semester. Det vil komme til at stå på 

hjemmesiden. Således skal alle hold finde 1-2 chefturtorer. Således er det et overblik, også i 

forhold til, hvis der skal deles information ud og til evalueringsmøde.  

 

 

7.2 – AMEE v. Caroline 

 

 Der er bevilligt 20.000 kr. fra faktultet. Der er billige billetter til konferencen inden 25.maj.  

 Caroline vil gerne afsted. 

 Det afholdes sidst i august i Basal i Schweiz.  

 

Hvis ikke folk melder sig, kan FADL spørges, da de har interesse i studiet. 

Caroline kommunikerer det ud på facebook.  

 

 

7.3 – Grill v. Ellen 

 

 Tvivl omkring hvor grillen er.  

 Den skal være i revyens lager, som opbevarer den.  

 Der tjekkes op med UMBI, som vist brugte den til fredagsbar.  

 Den kan opbevares udenfor om sommeren og lænkes fast, men den skal dog ind om vinteren.

 Ellen tjekker op på, hvor den er.  

 

 

7.4 – Advarsel omkring at kravle i stillads under kapsejlads.  

 

Vagter holder øje under kapsejlads og der er kommet hegn omkring, samt at Medicinerhuset 

er aflåst under kapsejlads bør gøre det sikkert. 

 


