
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen 

Referat – 9. Bestyrelsesmøde 12.01.2016	  	  
English	  resume	  

The	  English	  resume	  is	  a	  short	  version	  of	  the	  minutes	  from	  the	  board	  meeting	  in	  order	  to	  

give	  our	  international	  members	  an	  insight	  to	  the	  meetings.	  The	  English	  resume	  is	  not	  as	  

detailed	   as	   the	   original	   minutes,	   and	   if	   any	   clarifications	   are	   wanted,	   feel	   free	   to	  

contact	  the	  chairman	  of	  the	  board	  at	  formand@studenterlauget.dk	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  

Simon.	  

2. Valg	  af	  referent	  

Andreas	  

3. Formanden	  beretter	  

Formand havde intet nævneværdigt at berette.   

4. Adm.	  chefen	  beretter	  

Overdragelse til Christian er startet. Han har kort fået et indblik i 

arbejdsgange.  

Der er fundet partner til CommCase – deres krav til deltagelse var, at eventet 

skal rykkes en uge frem, hvilket er accepteret.  

 

5. Økonomi	  gennemgang	  

Financial Manager, Søren beretter:  

Klubbens omsætning er stigende, og det virker til at de nye studerende gør sit 

til at påvirke denne udvikling positivt. Resultat på bunden er faldet, hvilket er 

grundet en større opgradering i Klubben (lys, renovering af bar, opdatering af 

garderobesystem mm.). Lønomkostninger har ligeledes været høje.  

Caf’Inn har vækst med over 700.000 over to år, på varesalget. Priserne er sat 

ned, hvilket har fået mange flere mennesker til at benytte sig af kantinen.  

Business Relations gør det rigtig godt og der er flot vækst. Den positive 

udvikling forventes at fortsætte.  

Det samlede varesalg er positivt, hvilket primært er grundet den positive 

udvikling i Klubben og Caf’Inn.  
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Søren fremhæver salgsfremgang, positive tendenser over hele linjen, styring 

på investeringer og medlemskaber som nogle af 2015 største sejre. 

6. Præsentation	  af	  Christian	  Luk	  

Christian gav en kort præsentation af sig selv. 

7. Podio	  

Poul, som er Podio-konsulent, har præsenteret hovedpersonerne i 

implementeringen for vigtige punkter. Han mener, at en intern 

kommunikationsmedarbejder med Podio erfaring vil kunne tage sig af hele 

implementeringen.  

Mette (kommunikation) og Theis (Projects) starter, som de første afdelinger, 

med implementeringen. 

8. Licitation	  til	  Caf’Inn	  

Studenterlauget har fået forlænget sin licitation af kantinen frem til august 

2017. Visse punkter skal, op til licitationen i august 2017, forbedres i kantinen. 

Ydermere, skal der være meget fokus på den nye licitation, allerede når ny 

bestyrelse tiltræder. Simon og Christian aftaler datoer til forberedelse af 

dette med Morten. 

9. Fokuspunkter	  for	  foråret	  2016	  

- Rusugen og rusturen skal vendes på hovedet og innoveres.   

- Optimere elementer af medlemskabet, så man sikre at det konstant er 

attraktivt, at være medlem af Studenterlauget.  

- Sørger for at hjemmesiden er aktiv og konstant opdateret. Derudover også 

sørger for at man kan trække data ud af hjemmesiden – til f.eks. analyse.  

- CommCase skal afholdes med succes.  

- Den næste bestyrelse skal være så kontinuerlig som mulig. 

10. Sammensætning	  af	  bestyrelsen	  2016/2017	  

Sammensætningen er blevet diskuteret. Der vil blive fulgt op på dette. 

 

	  


