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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
Chairman of the board reports
The introduction week has been evaluated. The week turned out with
a great turnover and a lot of students have bought SL membership
Managing director reports
• All projects are going well and the coordinators are facing an exiting
year with a lot of big projects coming up.
• Business Relations are working on making fewer but better and more
relevant Nice Prices for the Students. Student Life Fair is coming up
with many excitant exhibitors
• Promotion and preparations of Klubben’s 50 year birthday is starting
soon
•

Referat – 5. Bestyrelsesmøde 01.09.2015
1. Valg af ordstyrer
Simon

2. Valg af referent
Jens

3. Formanden beretter
Rigtig mange nye medlemmer ovenpå rusugen – heraf størstedelen 3 års
medlemskab. Abier og Simon var i går til reception ved den nye dekan, Thomas
Pallesen, og han virkede umiddelbart meget interesseret i Studenterlauget. En
invitation følger snart til en ”rundtur” i de forskellige forretningsområder.

4. Adm. Chefen beretter
Derudover har ovennævnte været til møde med Bcom, som ønsker at
SL bruger navnet ”kommunikation og erhvervssproglige” til de
studerende på Nobel. Derudover er Bcom positivt stemt over den
kommende kommunikationscase, men kræver dog et sprogligt aspekt.
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Vi venter med at spørge efter et tilskud, når vi har set om denne case
bliver en succes.
Fremadrettet
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Communication Council.
Der mangler stadig at blive solgt de sidste stande til SLF, hvor vi har
tabt 28.000 i forhold til sidste år.
Case-partnerne i master introduction week er meget tilfredse med
udbyttet.
Det

skal

hypes,

at

de

studerende

skal

genindmelde

sig

i

Studenterlauget. Der kommer et par stande op i de kommende dage,
hvor dette kan finde sted.
Jasper er overordnet set tilfreds med rusugens forløb, men er dog
træt af at ruserne var så lang tid i botanisk, hvilket mindskede salget i
Klubben.

5. Økonomigennemgang
Pt. 550.000 bedre på bunden end samme tid sidste år. Status for Caf’inn ser
godt ud, dog med nogle regninger og faktureringer der endnu ikke er blevet
gået igennem. Søren har hele tiden fingeren på pulsen i Caf’inn i forhold til
hvor meget der bliver solgt. Vi afventer efteråret og ser, hvordan salget går i
de forskellige afdelinger, og hvor meget vi skal tilpasse os i forhold til
vagtplaner mm.

6. ITKO-projekt
Der anbefales fire kandidater, hvoraf Sharepoint udelukkes. Bestyrelsen
anbefaler et system, der har flest mulige funktioner – her virker Podio som
det bedste valg. Næste skridt er at afstemme med IT-manageren og kontakte
Podio i forhold til det videre samarbejde.
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7. Strategikort
Strategikortene skal sætte nogle klarere mål. Fx fokus på lagernedbringning i
Klubben og hitraten ved kommunikation. Derudover skal de være mere
konkrete. Vi laver nogle udkast til konkrete forventninger til de forskellige
afdelinger – forventninger – ikke krav. Disse skal både være til gavn for
bestyrelsen, direktionen og de øvrige ansatte.

8. Udfordringer mm.
Abier vil til at indføre ugentlige møder med direktionen, og har som mål at
fange ”problemer” i opløbet samt at få kommunikationsafdelingen til at spille
før hun går af.
Nye managers skal komme ordentligt i gang med en god overlevering. Vi skal
vinde licitationen for kantinen og sikre fremtiden viden igennem Podio.
Simon, Abier og Søren FM mødes i morgen og sætter sig ind i
”interaktionsmodellen” før næste møde med ACC. Der skal i den forbindelse
indtænkes medlemsfordele i ACC.

9. Ansættelse af ny adm. Chef
Der skal skrives rundt til direktionen og øvrige afdelingsledere med henblik på
at undersøge, hvad de ser i en ny adm. Chef. Simon går rundt og forhører sig i
den nærmeste fremtid, og jobopslag kommer op i oktober.

10. Evt.

