
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  

Bestyrelsesmøde den 23. januar 2019 
 
 

1. Valg af ordstyrer  

Casper Stærmose Hansen 
 
 

2. Valg af referent  

Laura Marthendahl Jensen 
 
 

3. Kort Statusrunde fra alle 

Cand.merc. ”Hvad kan du blive”–arrangement er åbnet op igen.  
Direktionen kører lead på arrangementet. Forespørgsel er sendt til BR og 
MD.  
 
Idéforslag vedr. GLS pakkeshop tages med på næste møde med BSS Books 
i marts. 
 
Der er ansat ny PM og ny CM. Når det nye semester begynder, tager Janne 
fat i dem vedr. en ”indflyvning” til bestyrelsen. 
 
Klubbens kalender for næste semester er udarbejdet og opdateret. Der 
kommer et spillerum i Klubben. Der er desuden opsat en skærm til 
”reklamer”.  
 
Billedvæggen skal vi huske at opdatere. Hvis der bliver taget billeder, 
sendes de til Ida og så printer hun når der er samlet.  
 
Pub-quiz i Klubben er under udarbejdelse. Mulige datoer er sendt til 
efterspørgsel hos Nick.  
 
 

4. Update på Situationsanalysen 2018 

Situationsanalysen bliver kort forklaret. Generelt set går det fornuftigt i 
Studenterlauget. Vi er generelt set tilbage på samme høje niveau som i 
2016. Prioriteringskort skal foretages for hver afdeling. 
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Sammenlignet med situationsanalyser fra tidligere år er udfordringerne 
nogenlunde gennemgående. Til generalforsamlingen skal der foretages 
en opsummering af nuværende situationsanalyse. Det skal være kort og 
give medlemmerne et klart billede af situationen. 
 
Næste år skal medlemsundersøgelsen sendes ud på mail tidligere. 
Desuden kan den sendes til instruktors hvorefter de så kan dele den i de 
forskellige rushold. Overvej dog, om den skal sendes ud til alle rushold, 
da man gerne ønsker en pæn fordeling på tværs af semestre. 
 
Et gennemgående tema i Studenterlauget er et fokus på bæredygtighed. 
Et tiltag kan være at fjerne plastik og have vegetardage. Vi gør mange ting 
rigtige, men der er plads til forbedringer. Samtidig kan vi med fordel få 
promoveret de mange ting vi allerede gør på denne front, f.eks. at vores 
kopper er lavet af genbrugsmateriale. 
 
Efter præsentation af situationsanalyse for direktionen, sendes de 
relevante oplysninger til de relevante områder, dvs. Caf’Inn modtager 
data som omhandler tilfredshed af Caf’Inn osv. 
 

5. Medarbejderfest 

Planlægning af en ny medarbejderfest her i foråret er påbegyndt. Tema 
og gimmicks er diskuteret samt mulige datoer fundet. Iida tager 
foreslåede datoer med til Nick.  
 
 

6. Direktion/Bestyrelsesengagement 

Forslag til velkomst arrangement med de nye direktionsmedlemmer er 
diskuteret. Stærmose tager idéen videre til MD. 
 
 

7. Procesmappe 

Planlægning af procesmappen 2018-2019. Dato bliver den 10. marts for 
koncentreret gennemgang. Der skal laves nogle ’summary’ bokse, således 
at den forhåbentlig kan blive mere overskuelig. Situationsanalysen skal 
inkorporeres i samme ombæring. 
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8. Generalforsamling 

1. Markedsføringsstrategi 
2. Uddelegering af ansvar 

o Opslag: Casper Sørensen 
o Kommunikation: Iida og Janne 
o Mad og drikkevarer: Traberg og Laura 
o Opstilling i øvre: Janne, Coma og Laura 
o Agenda: Stærmose 
o Stemmesedler: Iida og Janne 

 
 

9. Evt. 

Medarbejderkonkurrence. Stærmose følger op.  

 

10. Dato for næste møde? 

Det næste møde bliver den 11. februar kl. 18.00.  

Næste bliver derefter den 7. marts kl. 18.00 og den 3. april klokken 
18.00. 
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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  

 


