
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen 

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 coordinators of the introduction week are working hard on 
making the last preparations before the kick off of the introduction 
week 2015. All focus is on week  35.  

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. 
• Klubben has been renovated during the summer. A new bar has been 

built, walls have been decorated and new tables are set up.  
 
 

Referat – 4. Bestyrelsesmøde 11.08.2015		
1. Valg	af	ordstyrer	

Simon 

2. Valg	af	referent	

Jens 

3. Jasper	beretter	om	Klubben	

En udfordring er den manglende tilslutning til ”de små” fredagsbarer i 

tidsrummet 16-20. Der skal gøres noget for at få folk i Klubben til mindre 

arrangementer. Jasper har været i kontakt med eksterne interessenter med 

henblik på at lave nogle nye tiltag på disse fredage. Der skal i den forbindelse 

undersøges, hvilke regler der gælder for at afholde pokeraftener. Ellers har 

det sidste år været godt, hvor der generelt har været en stor tilslutning til 

Klubbens arrangementer.  

Positiv start på samarbejdet med den nye kommunikationsafdeling, hvor en 

foreløbig kommunikationsplan er lagt.  
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Forberedelserne til Klubbens 50 års fødselsdag er i fuld gang. Der er søgt 

50.000,- fra Tuborg Fondet til dette arrangement. Bestyrelsen skal i den 

forbindelse hjælpe med at opsøge og invitere ”gamle” SL-ansatte og bekendte 

af Klubben.  

Julian stopper i Klubben til december, og en ny barchef skal derfor findes, som 

minimum kan være i stillingen i to år.  

Der søges yderligere 50.000 kr. – måske mere - ved Tuborg  Fondet til 

ombygning af Klubben.  

Flere store kunstnere er i spil til ClubKlub til foråret. Ingen aftaler er endnu 

indgået.  

4. Formanden	beretter	

Folk er så småt kommet tilbage fra sommerferie, og fokus er på Rusugen. 

5. Adm.	chefen	beretter	

Der mangler fire stande til Student Life Fair og desuden fire priser til DGF.  

BR arbejder på, at Nice Price skal skæres ”ind til benet”, så der er færre men 

bedre tilbud. De nye i BR er kommet godt i gang, og alle er på opgaver.  

De forskellige projekter kører efter planen. Kommunikation er kommet godt i 

gang og arbejder på at lave en Facebookside for kommunikationsstuderende, 

hvor de kan finde info om relevante arrangementer mm.  

Simon og Abier mødes med med Bcom inden længe for at 

forventningsafstemme.  

ACC mødes med Abier for at forventningsafstemme med de nye HC’ere.  

 

6. Økonomi	gennemgang	

Juli er 100.000,- bedre end juli sidste år. FM er helt inde i arbejdet, og er god til 

at informere de ansatte om den økonomiske situation på en måde, alle kan 

forstå.  
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7. Ny	fredagsbar	i	Nobel/Nonsens		

En ny fredagsbar i Nobelparken ved navn Nonsens kommer måske op at køre. 

Vi vil have en positiv tilgang til projektet, og opfordrer de ansvarlige til i 

samme ombæring at reklamerer for Klubben imod vores hjælp hvor det er 

muligt.  

8. Rusugen	

De ansvarlige arbejder på fuld tryk for at få det sidste på plads op til rusugen. 

I morgen går bestyrelsen og direktionen i gang med at forberede oplæg til 

rusugen for de nye studerende.  

Der skal komme styr på hjemmesiden og betalingssystemet. Mathias bliver 

informeret herom.  

9. Evt.	

Simon og Abier tager til reception for den nye dekan på BSS, Thomas Pallesen, 

og introducerer sig selv samt Studenterlauget og spørger, om han vil komme 

forbi til en rundvisning.  

Simon Juliussen og Spirit-koordinatorne tager sig af Christmas Spirit, og bør 

kunne køre efter skabeloner fra tidligere år.  

Al videomateriale fra sidste års rusuge er gået tabt, og der skal investeres i 

mere plads på DB.  

Rekruttering af ny adm. Chef påbegyndes nu. En arbejdsgruppe nedsættes her 

til at have indflydelse på denne udvælgelse. Simon og Andreas bliver 

bestyrelsens bidrag til denne arbejdsgruppe.  

	


