
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  

Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019 
 
 

1. Valg af ordstyrer  

Casper Stærmose Hansen 
 
 

2. Valg af referent  

Casper Stærmose Hansen 
 
 

3. Kort Statusrunde fra alle 

Påske-Pong for medarbejdere bliver aflyst eftersom kun 16 personer kan 
deltage. Vi opfordrer til at folk kan deltage i fredagsbaren. 
 
Pub quiz (Quiz Night) var en succes. Eftersom det var første gang, er der 
som altid plads til forbedringer. Herunder kan man overveje hvorvidt man 
bedre kan imødekomme et ønske om noget mere barstemning i Klubben 
ved at holde quizzen lige efter skole, for derefter at opfordrer til en 
fredagsbar/fest efterfølgende. Herved kan medlemmerne vælge til og fra 
som de har lyst til. 
 
 

4. Generalforsamling 

4.1 Formanden præsenterer udkast til agenda.  
 
Folk der skal på scenen er inviteret. Vi opfordrer til at præsentationen af 
ny MD ligger efter gennemgangen af det seneste års arbejde, så den nye 
MD ikke stilles til ansvar for det forgange år. Resten af agendaen skal 
korrigeres og planlægges samt øves forinden dagen. 
 
Advisory Board (AB) skal inviteres til aftenen. De skal tillige introduceres 
overfor resten af organisationen. Det vurderes, alt efter behov, hvorvidt 
de skal præsentere sig selv. 
 
Når vi har fundet alle AB medlemmer, skal vi hurtigt have fundet en 
dato, som passer både for AB og direktionen. Denne dato skriver vi til 
den nye bestyrelse at de skal reservere. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  
 
  
Efter generalforsamlingen har man tidligere taget den nye bestyrelse 
med op på kontoret til en uformel snak og for at overdrage information, 
inddrage bestyrelsen i hvordan man agere som bestyrelsesmedlem, 
samt få afklaret det som den nye bestyrelse måtte have af spørgsmål. Vi 
vurderer at en længere snak omkring dette kan vente til det 
konstituerende bestyrelsesmøde.  
 
Når det er sagt, samler vi hele direktionen, den gamle bestyrelse, 
Advisory Board medlemmerne samt den nye bestyrelse i aulaen efter 
generalforsamlingen, hvor man mere uformelt kan hilse på hinanden, 
mens vi så småt rydder op. Efterfølgende smider vi direktionen og 
Advisory Board ud, men vi rydder det sidste op. 
 
4.2 Hvordan står det til med nedenstående ansvarsområder? 
 
Promoveringen af generalforsamlingen opdeles i promovering vedr. 
opstilling til kandidaterne og arrangementet til medlemmerne, 
medarbejdere osv. Vi skal desuden have lavet et Facebook event. 
 
Planen er fortsat pizza og bajer stemning.  
 

1. Uddelegering af ansvar 
a. Opstillingsopslag skal nytænkes: Sørensen 
b. Kommunikation: Iida og Janne 

i. Kandidater 
1. Video 
2. Job opslag  

ii. Promovering af arrangement 
1. Print  

c. Mad og drikkevarer: Traberg og Laura 
i. Fad øl 

ii. pizza 
d. Opstilling i øvre: Janne, Coma og Laura 

i. Køb af duge og balloner  
ii. Kander med vand 

e. Agenda + invitation + dirigent: Stærmose 
f. Stemmesedler: Iida og Janne 

 
2. Markedsføringsstrategi 

a. Snapchat/instagram takeover 
b. Forelæsninger 
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c. Facebook event 
d. En eftermiddag i Klubben til at stille spørgsmål 
e. Billeder med tekst på FB. ”Det her har jeg lavet (konkrete 

eksempler) og det her har jeg fået ud af det”. 
f. Dele flyers ud i pauser 

 
 

5. Advisory Board 

Mulige kandidater er blevet kontaktet. Laura og Stærmose skal være 
med på det første strategimøde, så overdragelsen sker fyldestgørende, 
således at den nye bestyrelse, direktionen samt AB har noget at arbejde 
med. Formatet er skrevet ned i procesmappen. 
 
 

6. Opfølgning på procesmappe 

Alle filer på bestyrelsens drev er blevet slettet, hvilket har fordoblet 
vores arbejde. 
 
6.1 Procesmappen er gennemgået slavisk for rettelser. 
 
6.2 Forslag og anbefalinger til den nye bestyrelse er blevet nedfastet i 
procesmappen.  
 
 

7. Citater 

Forbered citater, hvor I skriver hvad I har fået ud af at være med i 
bestyrelsen (bruges til promovering). 
 
 

8. Evt. 
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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  

 


