
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  

Bestyrelsesmøde den 7. november 2018 
 
 

1. Valg af ordstyrer  

Casper Stærmose Hansen  
 
 

2. Valg af referent  

Janne Roed Paulsen 
 
 

3. Indflyvning/status fra direktionen  

 

4. Kort statusrunde fra alle 

Alle medarbejdere skal tilføjes FB gruppen, Ansatte i SL. Hele bestyrelsen 
hjælper forud for DGF, herunder tilbydes hjælp dagen forinden klokken 
17 og frem. 
 
 

5. Evaluering af den første halvdel af bestyrelsesåret 

 

6. Evaluering af Optagelsesaftenen 

1. Planlægning op til aftenen: Flere kandidater sprang fra lige før 
2. Selve aftenen:  

a. Ehlers kunne have fungeret, hvis tidsplanen var holdt.  
b. Konferenciererne skal være opmærksomme på tiden.  
c. 1 minuts reglen blev ikke overholdt – Overvej dette næste 

år.  
d. Stemmesedlerne skal først udleveres når alle 

kandidaterne har præsenteret eller alternativt skal man 
først kunne aflevere stemmesedlerne efter alle har 
præsenteret. 

e. Pølsevogn anbefales næste år. 
f. Der var 600 gennem døren, hvilket var godt.  

 
Det var overordnede set en kæmpe succes taget i betragtning at det var 
først gang.  
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7. Opdatering på arbejdsmiljøorganisation/APV 

 

8. Lix 

 

9. Budget 

Det overvejes, hvorvidt det giver værdi at lave et excel-ark med 
bestyrelsens udgifter spredt ud over året til fordel den næste bestyrelse. 
 

10. Status over medarbejder- og medlemsundersøgelsen 

Vi skal have flere besvarelser på begge. Medlemsundersøgelsen sendes 
alligevel ud på mail.  
 
 

11. Placering af CommCase Aarhus 

Det anbefales at arrangementet flyttes væk fra Asymp ugen af respekt for 
deres arbejde og for ikke at kannibalisere deltagerne. 
 
 

12. Medarbejdervæggen 

Iida har være på arbejde med at få taget billeder af alle medarbejdere til 
vores medarbejdervæg. 
 
 

13. Julehygge, julefrokost og julegaver 

Laura tager lead på julehygge, Iida og Traberg tager lead på julefrokost, 
mens Laura og Iida finder julegaver.  
 
 

14. Evt.  

 

15. Dato for næste møde? 

Næste møde bliver den 27. november kl. 18:00, samt et ekstraordinært 
møde den 19. december. 
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Ovenstående er godkendt af:  

 
_____________________________________ 

Formand – Casper Stærmose  

 

_____________________________________ 

Næstformand – Laura Marthendahl   

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Jakob Traberg  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Benjamin Coma 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Casper Sørensen  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Janne Roed Poulsen  

 

_____________________________________ 

Medarbejderrepræsentant – Iida Komi  

 


