
Referat Oeconrådsmøde, onsdag den 7. marts 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Sofie er dirigent; Anne tager referentposten. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt. 

3. Nyt fra formandskabet 
a. Nye mødedatoer 

Formandskabet præsenterer nye mødedatoer, der passer bedre i forhold til 
studienævnsmøderne. Er skrevet i kalenderen på kontoret og sendt rundt pr. 
mail. 

b. Møde med Allan Würtz (institutleder) 

Det er prodekan Peder Østergaard, der kommer til at stå for lokalefordelingen på 
Fuglsangs Allé. Planen fra formandskabets side er at gå sammen med andre 
foreninger på campus (KØN, ØF, FinanceLab) med et fællesønske om 
lokalefordelingen. Der er møde med ØF og KØN torsdag.  

SL er i allerede i gang med koordineringen af lokaleplanlægningen for deres 
medforeninger, så man bør tage fat i dem i forlængelse af mødet, med henblik på 
at få nogle interne forventninger afstemt.  

Foreningerne på 2. sal har fået at vide, at de skal være ude af deres lokaler fra 3. 
maj, og da der endnu ikke står lokaler til rådighed på Fuglsangs Allé, står disse 
principielt uden lokaler over sommeren. 

c. Kontor + adgang 

Alle tilstede har fået adgang til kontoret. Kan I ikke komme ind, sig det til Sofie 
(eller skriv til oeconrådets mail), der giver blå mænd besked. 

Kaffekopper skal vaskes op. Tjept! Ellers bliver de smidt ud. 

Kassereren har endelig fået dankort og adgang til Oeconrådets konto. Der står i 
øjeblikket 3000 kr. Støtte fra DJØF er på vej.  

2. IT-udvalg 

Allan har bestemt, at Oeconrådet skifter fra Groupcare til Google Group. Det 
koster ikke noget, er nemt at administrere og man kan altid få adgang.  

Sidste gang et skifte var på tale, blev det nedstemt fordi der var problemer med, 
at Google ikke automatisk sender svar til alle. 

Per hjælper med at sætte det op. Han har gjort det før. 

 



IT-udvalget har snakket om en LinkedIn-profil. Spørgsmålet er hvorvidt den skal 
være åben eller lukket, så vi skal godkende folk, der er medlem af gruppen.  

Tanken er at lave en Wikipedia-agtig side, der forklarer hvad Oeconrådet 
laver/arbejder for, og så give aktive og medlemmer mulighed for at henvise til 
Oeconrådet på LinkedIn som tidligere arbejdsgiver. 

Dermed bliver profilen lukket. Der er ingen grund til også at pushe information 
ud gennem denne kanal, da vi bruger Facebook til dette formål. 

3. Politisk udvalg 
a. Fællesrådet 

i. Konstituerende møde 

Tirsdag den 13. marts kl. 17.15 er der konstituerende fællerådsmøde (inkl. gratis 
aftensmad og øl). Først er et møde, hvor der optages nye fagråd i Fællesrådet 
heriblandt Business Counsel fra Fuglsangs Allé 

Derefter er der afstemning om (vedtagelse af) statutten. 

Tilslut et konstituerende møde, hvor forretningsudvalget (den tidligere 
styrelse) skal vælges (syv pladser og syv opstillede): 

Der er to opstillinger til formandsposten (vores egen Per og Jacob Ruggård fra 
Arts). Begge har oplyst, at såfremt de ikke bliver valgt til formænd ønsker de at 
varetage næstformandsposten. Oeconrådet giver Nanette og Martin mandat til at 
stemme på Per. Blandt de øvrige meninge medlemmer bliver der sandsynligvis 
tillidsafstemning. 

Valg til dirigentinstitutionen, hvor en chef-, første- og andendirigent skal 
vælges. Her er ligeledes kommet de indstillinger, der skal være: 
Tillidsafstemning. 

Valgkommisionen, hvor to repræsentanter og to suppleanter skal vælges. Denne 
skal blandt andre ting varetage organiseringen af valgkampen til AU-valget og 
udstikke den overordnede strategi. Er nogen interesserede, kan de stille op til 
valgkommissionen. Der er endnu ingen opstillede. 

To kritiske revisorer. Heller ingen opstillede. 

Upus: Det politiske udvalg på internt universitetsniveau. Nanette stiller op her. 
Karen Marie sidder her også. 

Lupus: Det politiske udvalg, der tager sig af alt, der vedrører de studerende men 
foregår udenfor universitetet.  

Valg til Studenterfonden af 1963. Arbejdet består i at læse ansøgninger samt at 
vurdere hvem, der skal have penge fra fonden. Det drejer sig primært om folk, 
der er økonomisk trængte eller skal til udlandet. 

Valg til Studenterrådets aktivitetspulje. 

Valg til Aarhus Universitets-sport. 



Hvis nogen har lyst til at stille op til en eller flere af ovenstående poster, kan man 
tage med til mødet på tirsdag. Det er ikke nødvendigt at opstille skriftligt, men 
mindre man ønsker ind i forretningsudvalget. Det er vigtigt, at vi placerer 
Oeconrådet i forskellige udvalg, så vores interesser bliver varetaget. 

Studenterrådets 80 års fødselsdag: Receptionen om eftermiddagen fra kl. 14 
hvor alle er velkomne. Hvis Per bliver valgt, skal han nok holde en tale. Middag 
om aftenen til 150 kr. pr. person (for egen regning). OR er som udgangspunkt 
tildelt 2 pladser, men vi kan sikkert få flere.   

ii. Valg af suppleanter 

I fremtiden kommer mere fokus på, at det kun er suppleanter, der kan bære 
mandater i Fællesrådet i tilfælde af fravær af de mandatbærende. OR har i 
øjeblikket ingen suppleanter, men der kan opstilles et ubegrænsede antal 
suppleanter, hvorfor alle Oeconrådets medlemmer opstilles som suppleanter + 
Claus.  

Liste med suppleanter og vedtægter for OR sendes til dirigenten i dag.  

b. Studienævnet 
i. Dumpeprocenter på EØ – opdeling af fag fra 2012 

For både oecon. og erhvervsøkonomi ændres statistik og matematikforløbet, 
således at fagene kører sideløbende i fjorten uger i stedet for enkeltvis i syv. 
Dette bakkes op af OR. 

Det er problematisk, at dele det samme eksamenspensum op i to som forslaget 
lyder for statistik.  Det skaber en klar forskel mellem grupperne (tilbage til A og 
B hold).  

Man bør overveje om den høje dumpeprocent kan skyldes andre faktorer. På det 
tidligere ASB var dumpeprocenten også høj på første semester i år. Selvom 
studieordningen for erhvervsøkonomer er lavet om, og man har forsøgt at gøre 
opmærksom på den mere matematiske drejning, er nogle måske søgt ind på 
baggrund af den gamle profil for erhvervsøkonomi. Der kan derfor være en 
indkøringsperiode.  

Et samlet OR stemmer imod opsplitning af faget statistik på første semester.  

I øvrigt: Alle skal undervise mere i fremtiden pga. ændrede regler for 
undervisningstimer.  Dermed er der mulighed for, at man kan udbyde mange 
flere fag.  

ii. PC-eksamen 

Studerende i Business Economics på andet semester får lov at medbringe en 
computer til som et ekstra værktøj til eksamen.  

c. DJØF 

Repræsentantskabsmøde i sidste weekend, hvor Christoffer blev valgt ind som 
næstformand i bestyrelsen. DJØF har lavet regnskabsåret om, hvorfor der blev 



vedtaget vedtægtsændringer om hvornår budgetter og realiseret regnskab 
præsenteres. 

Evaluering af nuværende strategi er positiv: Fastholdelse af færdige medlemmer 
og medlemsstigning. 

Workshop: Oprettelse af et Djøf Aarhus igen, hvilket vil give mulighed for 
videndele på tværs af frontgrupperne, så de bliver mere involverede i Djøf. Er 
der nogle, der kunne tænke sig at være en del af dette, så meld tilbage til Heidi.  

4. Aktivitetsudvalg 
a. DGP – Revy? 

Revyen kan ikke nå at blive færdig til den 11. maj. Der er ikke nok medlemmer. 
Men Heidi takker for den opbakning, der har været både fra Oeconrådet, KØN og 
ØF. Der skal dog være nogle, der trækker læsset, og mange er stoppet eller har 
fået arbejde. De medvirkende har stadig travlt, hvis de skal nå det til efteråret. 

Man har snakket med Hylleberg samt event- og logistikkoordinater fra tidl. ASB 
omkring en revy i efteråret på Fuglsangs Allé. Intet er sikkert endnu; man skal 
både have skaffet flere skuespillere, samt sikre sig, at der er råd til at afholde en 
revy dernede (anden scene, lys, lyd) mv.  

ØF har tilbudt at afholde spisedelen af DGP, dermed er der ingen grund til 
udsættelse. Da ØF holder 75 års jubilæum en måned inden, er det dog yderst 
tvivlsomt om det bliver en gallafest.  

Rent praktisk er det dejligt for DGP, at revyen ikke er der, da det giver en mindre 
presset tidsplan. Nordea er med som sponsor. Forsøg at presse prisen op.  

b. Dimission 

Halv eller helårlig dimission? Få dimitterer på normeret tid, og dermed er der 
mange, der bliver færdige forskudt af en årlig dimission. Man deltager ikke, hvis 
man er færdig mere end et halvt år før.  

Oeconrådet er fortsat interesserede i at arrangere dimissionen for oecon. og soc. 
– også efter flytningen. Vi vil forsøge at holde denne de næste et-to år på campus, 
da mange studerende føler sig hjemme heroppe. Fuglsangs Allé har dog mere 
end fine faciliteter.  

c. Foredrag – ansvarlig? 

Morten. Planen er umiddelbart Torben M. Lance og Mikkel fungerer som backup. 

5. EVT. 


