
OR-møde Referat 
 

1. Valg af dirigent og referat 
2. Godkendelse af dagsorden og referat  
3. Nyt fra formandsskab 

a. Generelt:  
Liste over alle dem der skal have adgang til kontoret – Alle skulle 
gerne snart have adgang til det 
SR vil gerne have et aktivistkontaktnetværk, så de nemt kan 
kommunikere ud omkring deres SU-politik. Dette udspringer fra 
den nuværende debat om SU, der kører for tiden. 2 mia. kr. Skal 
findes ved at få folk hurtigere færdig (hurtigere end 5.6 år) (sker 
nok når Morten Østergaard kommer tilbage fra barsel) 
Kontakt person ud til fagrådene og hjælp med diverse ting 
for/sammen med SR. SR’s politik er ingen SU forringelser.  
Louise er kontakt personen. 

b. Dimission – Skriv d. 4 maj I kalenderen 
c. Computer (drop-box el. Podio) 

Mulighed for egen kursus ting på Blackboard, så måske vent og se 
indtil.  
Vi opretter dropbox, og mikkel styrer mapper osv. og afventer med 
BlackBoard 

4. Politisk udvalg 
a. Studienævnet 

Rusugen kommer til at foregå som den altid har gjort. 
Lukket Universitet – også stor overraskelse for Charlotte. Anne 
tager det med til Peder Østergaard. Hvis ikke der sker noget kan vi 
gå videre til Per og dermed Svend Hylleberg. 
2011 årgangen: 62% soc’er og 44% for Oecon’er er droppet ud.  
Hypotese 1: Træls årgang med at skulle flytte og intet fungere 
Hypotese 2: Høj dumpe procent 
Dem fra 3 mener mere, at det skyldes studieordningen. 
Erhversøkonomer: Meget mere matematisk tungt end de blev 
lovet. Meget social, der ryger, når der er mange der dropper ud.  
Interessant at se hvordan dropout rates ser ud fra 2007, hvor 
studieordningen også skiftede. Droput procenterne skal måske 
sammenlignes med de tidligere efter 3 semester. 
Business economics: Mange der dropped ud.  
HUSK tilmeldning af fag, da vi ellers igen kommer til at sidde i 
overbookede klasselokaler. 
 
Corporate Valuation: Det fungerer ikke at der sættes en underviser 
ind i sidste øjeblik. Det har været et problem i dette semester. 
Studienævnsmedlemmerne tager det med videre. 

b. Akademisk råd 
Lokalebookningssystemet kører igen, men det fungerer heller ikke 
nu. Men det skulle gerne blive bedre til sommer.  



Normsystemer skal diskuteres (hvad adjunker og lektorer bruger 
deres tid på), så de ændres, så det ser ud som om de underviser 
mere end de egentlig gør. 
Tendure track skal tilbage (nu er du færdig med dine Ph.d og så få 
en adjunkstilling, så man næsten kan blive sikker på en fast stilling 
bagefter) for at tiltrække folk fra udlandet. Men det er ikke alle der 
skal bruge tendure tracks, så måske kan det skabe A og B hold 
blandt adjunkerne. 

c. Fællesrådet 
i. Heidi Klokker 

1. Siger tak for indsatsen i valgkampen. Klap på 
skulderen fra studenterrådet. 

2. Valget “gik som det skulle” for studenterrådet. 
ii. Der kommer masser af SU – som nævnt tidligere 

iii. LUPUS og politikpapiret om dagpenge: Det har været taget 
op igen og er skrevet mere moderat. 

1. Der er nu blevet en klar skelnen mellem politiske 
papirer og holdningspapirer. 

2. Dagpenge-papiret er ment til at være kortsigtet 
3. Der er sat igang med arbejde omkring skattepolitik. 

Intet konkret endnu 
4. Møde imorgen kl. 16.00. Handler nok primært om 

SU. 
d. DJØF 

i. Vibeke kontakter Tina og får udskiftet heidis plads i 
repræsentantskabet 

ii. Støtten er blevet endelig. OR får omkring 8000 i støtte fra 
Djøf I 2013. 

5. Aktivitetsudvalget 
6. Task-Force 

a. Det lader til at midlerne er blevet flyttet til i år.  
b. Der kører selv kontakt med firmaer osv.  – administrationen var 

for tung at danse med, så udvalget har selv overtaget det praktiske. 
i. Udvalget vil koordinere med ABC og ØF udenom 

administrationen. 
c. Der er igang med at indrette noget læse-sals agtigt over øvre 

multirum i s-bygningen. 
d. Potentielt skal der indsuppleres medlemmer i task-forcen, da 

Karen Marie snart er færdig og Rikke er blevet formand for ØF. 
e. Der bliver sat skilte ved info-skærmene, der gør opmærksom på, at 

de er sat op på baggrund af initiativ fra Oeconrådet. 
7. Bladet Ø 

a. Formandskabet sørger for at skrive deadlines på tavlen på 
kontoret. 

b. Der er ansat ny redaktør. 


