
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  
Bestyrelsesmøde den 19. december 2018 
 

1. Valg af ordstyrer 

Janne Roed Poulsen 
 
 

2. Valg af referent  

Casper Stærmose Hansen  
 
 

3. Kort statusrunde fra alle 

Hvad er der sket siden sidst? Hvordan går det? 
 
Der er ansat nye medarbejdere i direktionen, som skal bydes velkommen 
i det nye år. 
 
Planlægning af Pub Quiz den 22. februar skal igangsættes. Primus motor 
er Casper Sørensen og Casper Stærmose. Der skal tages kontakt til BR, 
Klubben.  
 
Evaluering af den nye digitale arrangementsformular ligger onsdag den 
30. januar klokken 14-15.  
 
Den endelige behandling af planerne for Campus 2.0 sker på mødet den 
21. februar. Det er besluttet af bestyrelsen, som støtter rektoratets ønske 
om at udskyde beslutningen, så universitetet får god tid til at foretage 
beregninger af de forventede fremtidige bygningsudgifter 
 
 

4. Generalforsamling 

Formatet skal være mindre stift, men stadig være seriøs. Mere ”pizza-øl” 
stemning kontra ”cava-tapas”. 
 
Eventuelle forslag: hyre stand-up komiker til at løse stemningen op, lave 
små ø’er med borde, som man kan sidde omkring frem for stolerækker 
(maden kan eventuelt serveres per bord), forslag til mad kunne være 
pizza med tilhørende bajer. 
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”Intromødet” skal rykkes 2-3 dage efter selve aftenen, således at der 
ikke skal bruges flere timer efter generalforsamlingen på ting der 
muligvis bliver glemt. Forslag: Et kortere møde på en times tid omkring, 
hvad det vil sige at være bestyrelsesmedlem + hvad der skal ske inden 
det konstituerende møde 
 
For at stille op skal man ikke sende en længere ansøgning, men blot et 
lille skriv. Dette skal formuleres klart og tydeligt, så kandidaterne ikke 
misforstår ansøgningsproceduren, f.eks. kunne det formuleres ”send 
mail med din tilkendegivelse om dit kandidatur…”. Derudover skal det 
gøres klart, at man altså skal præsentere sit kandidatur på selve 
generalforsamlingen, så ansatte og medlemmer kan se dem an inden 
der stemmes.  
 
I forhold til promovering bør vi gennemtænke nogle nye strategier. 
Kommunikation skal gerne med ind over. Forslag: ”Hvad laver et 
bestyrelsesmedlem i SL?”  
 
Stærmose tager lead på at finde den rette dato. Forslag: fredag den 12. 
april. Det skal ikke clashe med hverken ACC, Kapsejladsen eller andre 
events.  
 
 

5. Medarbejdervæggen 

Stærmose finder ud af det med Iida.  
 
 

7. Evt.  

2022 plan skal igangsættes inden Luk smutter. Det er super vigtigt.   
Stærmose sender julebesked til ansatte og minder dem om at hente deres 
julegave. Forslag fra Janne: Gruppe på Facebook for tidligere ansatte, som 
man kan skrive til direkte, hvis f.eks. Klubben mangler hjælp i baren en 
aften eller til andre events. Det skal muligvis undersøges, hvorvidt det vil 
være efterspurgt.  Der skal planlægges noget sjovt for de ansatte i foråret.  
 
 

8. Dato for næste møde? 

Traberg laver en afstemning i gruppen.  
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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  

 


