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Referat 
 
Nyt fra formandsskabet: 

• Nicolai stemt ind i Akademisk råd. 

• Statut-ændring 
o DJØF førhen en del af bestyrelsen. 
o Dog har DJØF ikke længere den samme betydning 
o DJØF bliver skrevet ud af statutten. 

 
Politiske udvalg 

• Studienævn 
o Mødet: 09.11.2018 

▪ Valgfag på 6. bliver kun programmering, da der ikke var nok, som valgte de 
andre fag. 

▪ Grunden hertil er, at soc ikke længere er en del af det økonomiske 
studienævn, og der derfor ikke har været mange, som vælger de andre fag. 

o Mødet 07.12.2018 
▪ Godkend af pensumlister for PØ 

• Rigtig fine, dog har 5xxx 5 ECST større pensum end et 10 ECST 4xx 
▪ Topics 

• Ønsker en grænse på et bestemt antal på topics 

• Internship er ikke med 

• 10 point i topic og ekstra 10, hvis man skriver p-fag 

• Ønsker 20 point fri, enden 20 point i topic eller 10 projekt-fag + et 
topic 

• Det kommer til at ramme 1 studerende for 2 år 
▪ Dropout ift handleplan 

• Det er på kandidaten 
o Mange som har anden bachelor fra andre steder, som ikke 

gennemfører 
o Gerne undersøge dette nærmere, så man kan mødhjælpe 

problemet 
▪ Ændring af underviser for marketing og strategi 

• Engelsk undervisning + dansk eksamen. 

• Fællesrådet 
o Budget for 2019 
o Evaluering af valget 
o Ændret statutten, så nu man nu kan kalde sig forkvinde/forperson 

 
Opdatering fra udvalgene 

• Aktivitetsudvalget 
o Forskerrunden 

▪ Nyt mad koncept = tapas 
▪ Rigtig positiv respons på dette 
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▪ Eventuelt fremad: læg teaser ud på andre sider end begivenheden. 
 
Konstituerende møde: 
 
Udvalg: 
 
Bestyrelse 
Formand: Esben 
Næstformand: Nicolai 
Kasserer: Victoria 
 
Akademisk råd: Nicolai 
Studienævn:  
 Rikke 
 Victoria 
 Christina 
 Esben 
Fællesrådet: Nicolas 
 
Øvrige medlemmer: 
Julia 
Lukas 
Katrine 
Asbjørn 
Pernille 
 
Suppleanter:  
Asmus 
Tanja 
 
Udvalg 
Departamental forum: Katrine 
 
Evalueringsudvalg:  
Julia (ansvarlig) 
Nicolas 
Tanja 
Rikke 
Sara 
 
Aktivitetsudvalget: 
Lukas (anvarlig) 
Mia 
Pernille 
Asbjørn 
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Asmus 
Ida 
Frederik 
(Simon) 
 
Studiestartsudvalg: 
Esben (ansvarlig) 
Victoria 
Pernille 
Lukas 
Nicolai 
 
It-ansvarlig: Nicolai 
 
Dimissionsansvarlig: Esben, Asbjørn og Nicolas 
 
R-bygningsansvarlig: Nicolas 
 


