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1) Valg af ordstyrer  

Mathias Rohde 

2) Valg af referent 

Michelle Husted  

3) Beretning v. Formanden samt økonomi 

Der er blevet ansat en ny IT Manager. Udfordringen ligger 
i, at han er Rusinstruktor, så det er blevet koordineret 
med Rusugen, hvordan denne udfordring skal håndteres 
når vi når til uge 35.  

Økonomi: Alt i alt ser det rigtig fint ud.  

IT har et forbedret resultat i og med lønomkostninger er 
faldet.  

Der har været lavere lønomkostninger i Kommunikation, 
som også har givet et bedre resultat. Dette skyldes 
nedlagte stillinger.  

4) Gennemgang af arbejdsgrupper 

Strategituren: Der er blevet lavet en tidsplan for turen. 
Arbejdsgruppen arbejder nu på de sidste praktiske 
detaljer.  

5) Opdatering fra Business Units 

Klubben: Der er blevet snakket om økonomien, som går 
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godt. Medarbejderne kan mærke, at der er blevet lavet 
en del ændringer i forholdene.  

6) Situationsanalyse 

Vi skal finde ud af hvem der står for at udarbejde den, og 
vi skal udarbejde en strategi for hvordan vi får 
respondenter til undersøgelsen. Der skal fastlægges tre 
arbejdsgrupper for dette: Overordnet 
(situationsanalysen), medlems- og 
medarbejderundersøgelse.  

Overordnet: Mathias Rohde, Katrine Ahrenfeldt og 
Mathias Schrøder.  

Medlemsundersøgelse: Anika Leth og Lasse Kaad.  

Medarbejderundersøgelse: Michelle Husted og Amalie 
Corty.   

Timing: Medarbejderundersøgelsen skal sendes ud i uge 
40 (2/10). Medlemsundersøgelsen skal sendes ud i uge 43 
(23/10). Dataindsamlingen slutter 8/11, hvor begge 
undersøgelser lukkes. Situationsanalysen skal altså være 
færdiggjort ultimo november i uge 48 (27/11).  

7) SL stand til SLF 

Formanden tager en snak med Adm. Chefen ift. standen – 
hvem der skal stå for det og hvad der skal ske på standen.  

 
8) SL deltagelse i Oecon spilleaften 

Oecon har en spilaften i Rusugen 2017. Studenterlauget 
skal stille med to stande i omtrent to timer. 



 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen 

 

Ovenstående er godkendt af:  

 

_____________________________________ 

Formand – Mathias Rohde 

 

_____________________________________ 

Næstformand – Katrine Arenfeldt  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Mathias Schrøder 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Amalie Corty Dam 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Anika Leth 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Lasse Kaad Sørensen 

 

_____________________________________ 

Medarbejderrepræsentant – Michelle Husted 


