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Særlige forhold  

 
1. Studenterlauget (SL)/Klubben  

Klubben er en barenhed under Studenterlauget. Klubben styres af en fastan-
sat driftschef. Klubben driver cafe og bar, og lokalerne har både karakter af 
studiemiljø samt bar-/festområde. Klubben har tilladelse til at sælge emballe-
ret mad samt drikkevarer. Klubben afholder endvidere lukkede fester og ar-
rangementer i AU-regi. Klubben holder åbent mandag til torsdag fra kl. 
11.00–17.00 samt fredage fra kl. 11.00 til 02.00. Mandag til torsdag samt fre-
dag fra kl. 11.00-16.00 er Klubben studiemiljø/cafe.  
 
Klubben bærer ansvaret for, at sikkerhedsreglerne overholdes. Dette sker bl.a. 
ved, at Klubbens personale instrueres i de gældende brand- og evakuerings-
procedurer ved ansættelsesstart samt med årlig opfølgning.  
 
Klubben skal tilrettelægge sine aktiviteter således, at Klubbens gæster ikke 
bliver til gene for medarbejdere eller studerende i omkringliggende kontorer 
eller lokaler. I tilfælde af opstående situationer, hvor Klubben vurderer, at 
gæsterne er eller bliver til gene for omtalte, har Klubbens medarbejdere pligt 
til at agere proaktivt. En normal AU-arbejdsdag omfatter tidsrummet fra kl. 
8.00 til 18.00 (fredag til kl. 16.00).  
 
Klubben er forpligtet til at sørge for, at de respektive institutsekretariatsle-
derne samt Bygningsservice til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger 
på Klubbens driftschef.  
 
Aktiviteter:  
Fredags(bars)fest: Afholdes ugentligt gennem hele semesterperioden og fore-
går i Klubben. Klubben åbner på fredage kl. 11.00 og er cafe/studiemiljø frem 
til kl. 16.00. Derefter bliver musikken gradvist højere og ændrer karakter til 
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fredagsbar. Fra kl. 20.00 får fredagsbaren mere karakter af fest. Festen slut-
ter kl. 02.00, hvorefter oprydning og klargøring til rengøring finder sted. Pro-
fessionelle dørmænd er altid tilknyttet. Udgiften afholdes af Klubben.  
 
Fest: Afholdes seks gange årligt. Festen starter kl. 20.00 og slutter kl. 02.00, 
hvorefter oprydning og klargøring til rengøring finder sted. Professionelle 
dørmænd samt driftsperson er altid tilknyttet. Udgifterne forbundet med vagt 
og driftsperson afholdes af Klubben.  
 
Årshjul – særlige aktiviteter (Fuglesangssalen og 2610-S, 20.00 til senest kl. 
02.00):   

- Februar: Børsbar (i samsarbejde med ØF). Medio februar 
- Marts: Club Klub (livearrangement med artister. Afholdes år-

ligt). Afholdes typisk den anden fredag i marts måned. 
- Marts: ACC, ultimo marts, foregår i 2610 samt Fuglesangssalen 
- April: Udtrækningsfest til Kapsejladsen. For alle foreninger på 

AU (forhandles fra år til år - det afholdes ikke på Aarhus BSS 
hvert år). Afholdes den første fredag i april. 

- August: Rusuge. Fuglesangssalen benyttes om tirsdagen.  
- September: Student Life Fair (SLF): 2610/Nedre og Øvre Multi. 

Der er opstillet stande, og støjniveauet bærer præg af mange 
mennesker og let baggrundsmusik.  

- November: Commcase. Primo november. 2610/Øvre Multi. 
Støjniveau: Flere omgange med oplæg og klapsalver. 

- November: Den Gyldne Fugl (DGF). Lørdag ultimo novem-
ber. 2610/Nedre og Øvre Multi er booket fra fredag kl.14 til søn-
dag kl.15. Fredag – lørdag middag: Opsætning, ingen støjforstyr-
relser, men et rend af mennesker. Fra lørdag eftermiddag: Høj 
musik og mange mennesker. Søndag: Oprydning og rengøring.  

 
 

Kontakt 
Se mere på Studenterlaugets hjemmeside.  

 
 

2. Økonomisk Forening (ØF)  

ØF er en studenterforening, der styres af en frivillig formand. ØF driver Kon-
verterbar samt afholder seks årlige fester.  
 
ØF har, under deres arrangementer, bar og fester, ansvar for, at sikkerheds-
reglerne overholdes. Dette sker bl.a. ved, at foreningens frivillige instrueres i 
brand- og evakueringsprocedurer ved deres ”ansættelse” - eventuelt med årlig 
opfølgning.  
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ØF er forpligtet til at sørge for, at institutsekretariatslederen samt Bygnings-
service til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger på den siddende for-
mand.  
 
Aktiviteter 
Fredagsbar: Konverterbar: Afholdes af Økonomisk Forening (ØF) hver fre-
dag gennem hele semesterperioden og foregår i lokale 2640/027A. Baren 
starter kl. 15.00 og slutter kl. 18.00, hvorefter oprydning og klargøring til ren-
gøring finder sted. Baren har karakter af en loungebar, dvs. ingen høj musik 
må afspilles.   
 
Fest: Afholdes op til seks gange årligt i Aulaen eller andetsteds efter aftale 
med instituttet og Bygningsservice. Festen starter kl. 20.00 og slutter kl. 
02.00, hvorefter oprydning og klargøring til rengøring finder sted. Professio-
nelle dørmænd er altid tilknyttet. Udgifterne afholdes af ØF.  
 
Årshjul – særlige aktiviteter (Fuglesangssalen, 20.00 – 02.00):   

- Februar: Børsbar: Afholdes i samarbejde med Klubben. Medio 
februar. 

- Marts: Fest med medicinerne: Medio marts.   
- August: Rusugefest: Mandag i rusugen for de nye økonomistu-

derende. Afholdes i samarbejde med russekretærene. 
- September: Semesterstartsfest: Fest med en anden AU-for-

ening. Første eller anden fredag i september.  
- Oktober: Fest med en anden AU-forening: Første eller anden 

fredag i oktober.  
- November: J-dag: Første fredag i november.  
- December: Andespil: Primo december.  

 

 
Kontakt  
Læs mere på Økonomisk forenings hjemmeside.  
 
 
3. Forhåndsgodkendte arrangementer i Nordøstre Hjørne 

mandag-torsdag  

Følgende arrangementer er forhåndsgodkendte af dekanen ved Aarhus BSS i 
samråd med institutter og Bygningsdrift i Nordøstre Hjørne:  
 
Fuld Fontex:  
Bararrangement, den 4. juni.  
 
Kein Cortex:  
Torsdagsbar, den første torsdag i hvert semester  
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Politologisk Forening:  
Generalforsamling, torsdag i februar 
Metode-/IP-eksamensbar, medio juni  
Sommerfest, torsdag ultimo juni 
Julebingo, den sidste torsdag i november   
 
Juridisk-Selskab: 
Torsdagsfest, rusugen.          
 
 


