
Oeconrådsmøde, tirsdag 6. april 2010 kl. 16.15 

Referat 
 
Deltagere: Jan, Sara, Maria, Christoffer, Palle, Anders B, Kathrine, Klaus, Claus, Morten, Louise 
Fraværende: Jeppe, Casper, Charlotte, Karin, Martin, Chalotte, Karen Marie 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
OK 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Anders er dirigent, Louise er referent 
 

3. Forberedelse til debatmødet om sammenlægning af universitets fakulteter 
For det første er det kritisabelt, at processen er så kort i forhold til os som studerende - sammen-
lægningen skal træde i kraft i juni. Vi inddrages først nu. Der er nedsat forskellige udvalg, hvor der 
sidder studerende, men vi ved ikke hvem. 
Klaus meddeler at dekanen ikke mener, at det vil skade vores fakultet. Vi skal bare kæmpe for at 
beholde vores uddannelser. Vi vil højst sandsynligt blive lagt sammen med økonomidelen af han-
delshøjskolen (sprogdelen vil muligvis komme til at være under humaniora…).  
Fakta: Det er fastlagt at fakulteterne skal lægges sammen – og der bliver 3-5 hovedområder frem-
over. Institutter kommer fremover til at hedde centre – det er her vi kan blive berørt. Derfor er det vig-
tigt at vores fokus fremad at vi skal beholde vores uddannelser. Sammenlægningen og den nye 
struktur kan komme til at have en påvirkning af uddannelser med rammeudvidelse (fx eø med side-
fag på et institut uden for samf). Umiddelbart kan det blive en fordel, da det bliver nemmere end nu 
at tage fag på tværs af uddannelser.   
Den fælles politik der lægges op til fra studenterrådets side er lidt utopisk iflg. Klaus.  
Klaus, Anders og Claus deltager i mødet og fortæller om det på næste OR-møde.  
 

4. Nyt fra formandskab  
Lokale: Bibiana udarbejder retningslinjer. Er der nogen der ligger inde med et sofabord?? Der er 
masser af borde på loftet! Spørg de blå mænd! 
OBS SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 21. APRIL – Vi flytter i nye lokaler og hele dagen er flyttedag! 
I behøver ikke være der hele dagen, men det ville være fedt, hvis I hver især vil kigge forbi et par ti-
mer og hjælpe med at bære kasser, osv.  Om aftenen er der fællesspisning og udvælgelse af vin-
deren af DGP! 
 

5. Nyt fra udvalgene 
a. Politisk udvalg:  

i. Studienævn: Næste møde – praktik-ordning. Allan Würtz har fremsat forslag til en 
fagbeskrivelse. Den ligner meger topic-beskrivelsen. Studienævns rep.’erne vil 
snakke med AISEC for at få inputs fra ”den virkelige verden”. Vi ønsker at ligge op til 
debat frem for bare at acceptere Allans forslag. Vi vil desuden ligge op til at man 
skal have karakterer. Krav til litteratur?? Der bør være mere fokus på det praktiske 
aspekt af en praktik-opgave– der skal ikke være for stor fokus på det akademiske – 
så kunne man ligeså godt skrive et topic. 

ii. Louise Søe i disp. Udvalg – ingen stemmeret, men må gerne rådgive. Fint for os. 
 

b. Informationsudvalget 
Sara træder af som ansvarlig. Opgaven består i at sende info til skærme og facebook invita-
tioner. Og generelt holde styr på hvad der kan forbedres og tage nye initiativer.  
 

c. Studiestartsudvalg: info om studiestartskampagne (Louise) 
Vores opgaver:  

1. 10 minutters oplæg (vægt på Vi er tillidsmænd  arbejdskontrakts-analogi, 
hvor vi som Oeconråd har indflydelse),  

2. Rotationsordning (præsentation i rusugen er vores ansvar),  
3. Evaluering af rotationsordning (i forbindelse med midtvejsevaluering). 

I forlængelse af Rotationsordningen skal der være et oplæg fra Djøf omkring 
studieteknik og studiegruppe optimering – dobbelt forelæsning – Oeconrå-
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det udarbejder et arbejdshæfte, som læsegrupperne tager med sig fra fore-
læsningen og skal lave i læsegruppen.  
Opfølgning!? 3 muligheder: 1. opfølgning på 1. organisationsinstruktortime 
(Henrik Sørensen skal godkende), 2. vi påpeger at der ikke vil komme op-
følgning, men at vi opfordrer, til at de gør det, da det kommer edm selv til 
gode, 3. vi følger selv op på en opfølgningstime sidst på den første uge 

4. Holdrepræsentant-aften (Sidst i september - det skal være åbent for alle – 
obligatorisk for holdrepræsentanter (men det er muligt at tage andre inte-
resserede med).  

 
d. Aktivitetsudvalget:  

i. DGP (Morten)  
Stemmesedler skal ud – plakater er sat op – stemmesedler skal ud i denne uge – og 
skal afleveres igen d. 19. april. Kryds i kalenderen d. 21. april!!!! 
Selve arrangementet 7. maj fra kl. 16.00, selve festen starter kl. 18.00: møde med 
ØF – vi skal være mere med i det praktiske – borddækning, servering og afrydning. 
Vi mangler hænder: ca. 10-14 stk. Til gengæld for dette kommer vi på plakaten.   
Maria, Morten, Christoffer, Claus, Klaus, Palle, Kathrine.  
Jeppe og KM kan ikke. 
Uddeling: HUSK fokus på begrundelse.  

ii. Dimmision (Jan) 
Det går som smurt. Der er kun 3 tilmeldinger so far, men invitationer blev også først 
sendt ud før påske.   
41 dimmitere, AULA og vandrehallen er booket. Musik er booket. Maden er også 
næsten på plads – det bliver receptionsagtig, bruchetta, ost, brød osv.. Oeconfore-
ningen hænger. Lars Bonderup Bjørn kommer og taler. Det er fra kl. 14-17. OBS! 
HUSK KNIVE! 2 sange!! 

 
6. Vestas-sponsorat 

Vi har ca. kr. 10.000 
Idéer:  

- Speciale-legat? 
- Vestas case-competition her på stedet? 
- Grøn idé? 
- Årets studerende? (Slå det sammen med DGP og gøre det til et Oeconrådsarrangement på 

længere sigt.) 
Vi ligger vægt på, at pengene skal gå til de studerende – Vestas skal opstille kriterier. Overskrif-
ten bliver: ”Studielegat til studerende”. Det skal være en motiveret ansøgning fra ansøgeren selv. 
Hvorfor har du fortjent en håndsrækning fra Vestas? Vestas modtager ansøgningerne og udvæl-
ger 3 nominerede. Hvis der kommer uoverskueligt mange ansøgninger nedsætter vi et lukket fo-
rum, der udvælger x antal ansøgninger som Vestas vælger imellem. 
Forslag: vi bruger 5000 kr. på middag, så det bliver en kombineret middag og prisoverrækkelse – 
præmien bliver derfor kr. 5000,- Vestas har mulighed for at holde et oplæg og præsentere Vestas 
muligheder under middagen. 
Arrangementet kommer til at ligge i efteråret – Det ligger på aktivitetsudvalgets bord. Morten og 
Christoffer vil gerne står for det.  

 
7. Evt.  

Diskussion af Djøf-struktur. Punktet kommer på næste møde, da der gerne skulle være en afklaring 
der. 

 


