
Oeconrådsmøde referat d. 27.11.2019 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 04.11.2019 
- Godkendt 

 

3. Nyt fra formandskabet 
a. Opdatering fra universitetsvalget 
- Fredsvalg i studienævnet  
- Hanna-Louise (statsrådet) i bestyrelsen  
- Desværre ikke genvalg i Akademisk råd 
b. Julefrokost 

 

4. Politisk udvalg 
a. Studienævnet 

i. Opdatering fra mødet d. 06.11.2019 
- Delegationsskrivelsen ”hvad skal studienævnet beslutte og hvad skal det ikke beslutte” 
- Stressrapport  

o Igangsættelse af stresssamtaler  
- Studieordning er efterhånden ved at være på plads, dog enkelte tvivl (kernefag)  

o Stiller efter at udbyde 9 kernefag 
- Generelt tilfredshed ved evalueringer  
- Udveksling - hvad gør vi med  

ii. Dagsorden for mødet d. 02.12.2019 
- Drøfte ny studieordning (bachelormæssigt især) 

o Fra OR sættes der spørgsmål ved om Macro 2 egner sig til at være et kernefag.  
o Welfare state bliver foreslået som alternativ, i forhold til et macro fag.   

b. Dekanens møde 
- Ønske om at lave arrangementer på engelsk  

o DGP, Forskerrunde eventuelt  
- Campus 2.0 

o Bygger nyt iværksætterhus (bliver noget ala. Elitesportsdispensationer) 
- Eksamensplanlægning, pga. det nye planlægningssystem endnu ikke implementeret, så er 

det desværre ikke  
- Studiepladser, pga. ønske om samling af administration, så får vi flere studiepladser i S-

bygningen.  
 

5. Opdatering fra udvalgene  
a. Aktivitetsudvalget 



i. Forskerrunde 
- 120 deltagende, stor opbakning 

ii. DGP 
- DGP 2020 er gået i gang med forberedelsen, større samarbejde med ØF.  

o Aktivitetsforslag:  
§ Fagligt  
§ Auktion  
§ Komiker/Michael Svarer  

 

6. Konstituerende møde 
a. Årsberetning 
- Se bilag 1 
b. Regnskab for 2019 
- Se bilag 2 
c. Valg af valgprocedure og stemmetællere 
d.  
e. Valg af formandskab: 

i. Formand 
ii. Kasserer 
iii. Næstformand 

f. Valg af øvrige medlemmer: 
i. Mandatbærer i Fællesrådet 
ii. Øvrige medlemmer og suppleanter 

g. Nedsættelse af udvalg og ansvarlige herfor 
i. Repræsentant i Departemental Forum 
ii. Evalueringsudvalget 
iii. Aktivitetsudvalget 
iv. Studiestartsudvalget 
v. Dimissions udvalget 
vi. Informations- og IT-ansvarlig 
vii. R-bygningsansvarlig  
viii. Intro/nye medlemmer udvalget 

 
 
For udfald af valget, se bilag 3 
 

7. Eventuelt 
  



Bilag 1 – Formandens beretning 
 
 

Formandens beretning 2019 – året der gik 
I takt med at 2019 nærmer sig sin ende, så gør det samme sig gældende for Oeconrådsåret. Vi skal 
derfor have sammensat Oeconrådet for 2020 som jo har start fra den 1. januar. Der er sket en 
masse i det forgange år hvilket jeg nu kort vil opridse. 
 

Arrangementer: 
Den Gyldne Pegepind 
Lige som sidste år blev DGP afholdt som et selvstændigt arrangement uden en ØF-fest efterfølgende. Der 
var fin opbakning fra de studerende, men desværre kom der ikke særlig mange forelæsere og ph.D 
studerende som det var tilfældet sidste år. Dette skyldes dog nok bl.a. at Bo glemte at sende invitationen 
ud før lige op til arrangementet. Men jeg synes det var et rigtig godt arrangement og det har jeg også 
indtryk af at alle andre deltagere syntes. Der var i hvert fald godt gang i den helt ind til festen sluttede.  
 
Oeconaften 
Vi havde igen i år inviteret 3 nyuddannede cand.oecon’er, dog havde vi som noget nyt ikke 
inviteret nogle nyuddannede cand.soc’ere eftersom de så småt er ved at blive en del af HA. Tilmed 
er PØ stadig så ny at der ikke var nogle færdiguddannede at invitere. Formålet med 
arrangementet var som vanligt at give de studerende et indblik i, hvad der er i vente efter 
uddannelsen, og jeg har indtryk af at også dette arrangement gik rigtig fint.  
 
Tour de forening 
Tour de Forening havde i år temaet ”Fordomme om Fakulteter”. Vi havde i Oeconrådet valgt 
biologi og kontoret blev pyntet flot op med diverse ting fra naturen – samt en masse flotte billeder 
der skulle bruges til konkurrencen. Der var rigtig mange studerende til arrangementet og 
foreningsgangen var fyldt op med sjove temaer og glade mennesker. 
 
Forskerrunde 
Forskerrunde var det sidste arrangement i år. Her var Niels Strange, Malene Kallestrup-Lamb, 
Michael Svarer og Eric Hillebrand forbi og lave et oplæg om det de bl.a. beskæftiger sig med ud 
over at undervise. Som sædvanligt var der efterfølgende aftensmad hvor der i år blev serveret 
sandwich. Tidligere har der været tapas, men der var simpelthen så mange deltagere at det ville 
have været for dyrt for os at servere – men det var fint med sandwich og det er jo dejligt at der er 
så god opbakning. 
 
Andre aktiviteter 
Thought Leaders 
Vi blev i år kontaktet af ”Implement Consulting Group” som hvert år afholder et arrangement i 
DR’s Koncerthus kaldet ”Thought Leaders”. De ville gerne live-streame arrangementet og give 
studerende muligheden for at arbejde med nogle konsulenter fra Implement Consulting Group i 
en workshop efterfølgende. Der var ikke super god opbakning, men det var som sagt også første 
gang det blev afholdt, så vi må se om det er noget vi kommer til at gentage.  



 
Dimission 
Den 7. september fik vi også afholdt dimission. Der var ca. 220 deltagende heriblandt både 
dimittender, familie, hjælpere og talere. Det store deltagerantal skyldes som sagt at vi sidste år 
blev befalet af instituttet kun at holde en årlig dimission frem for to halvårlige, men formatet 
fungerede igen i år helt fint og de deltagere jeg hørte fra, havde en god dag. 
 
Studiestart 
Til studiestart var vi også med til at tage imod de nye studerende. Vi var bl.a. ude og fortælle om 
Oeconrådet i en forelæsningssal hvor alle de nye var samlet, vi var med til O-løbet hvor vi havde et 
indslag hvor man skulle fortælle en sætning videre til hinanden og så skulle sidste man så gengive 
den så korrekt som muligt, og vi stod igen i år for studiegrupperotationsordningen. 
 

Studenterpolitik: 
I det forgangne år har vi haft repræsentanter i både Departemental Forum, Studienævnet, 
Akademisk Råd og Fællesrådet. 
 
Departemental Forum har kørt som det plejer og har bl.a. arbejdet med regnskab og budgetter, 
rekrutteringspolitik og kvalitet inden for undervisning, vejledning og det fysiske og mentale 
arbejdsmiljø. Noget der har været lidt ekstra fokus på, er AU's 5 årige strategi (Strategi 2025). 
 
Studienævnet har beskæftiget sig meget dels med ændringer af fag og dels med de nye 
studieordninger man er ved at lave for både bacheloren og kandidaten. Der har været mange 
tanker om hvordan studieordningerne skal udformes og ligeledes mange uenigheder. Der er stadig 
noget vej igen, men jeg er overbevist om at vi bevæger os i den rigtige retning. 
 
Akademisk Råd har også fungeret fint som det rådgivende organ det nu en gang er. Noget af det 
man kan fremhæve fra 2019 er bl.a. at man har skulle drøfte nogle forskellige ting vedrørende 
fakulteterne og legater i kølvandet på oksekødsrapport-skandalen. Noget andet der kan 
fremhæves og som sikkert vil blive taget op igen i det kommende år er, at man snakker om at 
erstatte undervisning i de mere introducerende fag med noget videomateriale hvilket har fungeret 
godt på science. Derudover har AU fremlagt en vision for 2025 som bestræber sig på "At bygge bro 
mellem DK og verden". 
Desværre har vi i 2020 ikke nogen repræsentant i Akademisk Råd, men det er sket før, så det skal 
vi ikke lade os slå ud af – vi må komme stærkt igen til næste valg. 
 
 

Andet fra 2019: 
• I starten af året skriftede vi over til Danske Bank for at undgå at skulle betale en masse 

ekstra gebyrer for at have en bankkonto til foreningen. Det er fint vi kunne spare nogle 
penge der. 

• Vi får endelig nogle flere studiepladser, så vores vedvarende arbejde giver altså resultater. 
• R-bygningen og studiepladserne derovre er stille og roligt blevet et bedre og bedre sted at 

være, så godt arbejde til vores R-bygningsansvarlige 



• Et andet punkt er medlemmerne. I starten havde vi lidt problemer med at finde nye 
medlemmer der kan hjælpe med at føre Oeconrådet videre, men her i den sidste halvdel af 
året er det blevet bedre – dog håber jeg selvfølgelig at vi i fremtiden ser endnu flere nye 
ansigter. 

 
Opfordringer til Oeconrådet 2020: 

• Fortsæt med at forsøge at tiltrække flere medlemmer – ikke mindst ved de nyeste årgange.  
• Fasthold de gode relationer og det gode samarbejde som vi har med de andre foreninger. 

Det gør det hele meget sjovere og lettere, og jeg tror det gavner de studerende når de 
forskellige foreninger arbejder sammen. 

• Fasthold også det gode samarbejde med Studenterrådet, DJØF, CA og Nationalbanken – 
ikke blot som sponsorer, men støt også gerne op om arrangementer og tiltag.  

• Vi har i år brugt en del flere penge end vi plejer hvilket slet ikke gør noget. Jeg vil dog 
alligevel godt lige pointere at når man lavere arrangementer, så skal man huske at 
indregne momsen når man laver budgetter. 

• Vi er en forening for alle økonomistuderende, så fortsæt det gode arbejde med at skabe 
bedre rammer - både nu og i fremtiden. Og i forbindelse hermed, overvej om alle eller 
måske bare nogle af arrangementerne skal laves på engelsk fremover. 

 
Så vil jeg gerne slutte af med at sige stor tak til alle jer som har været en del af Oeconrådet 2019. 
Jeg synes vi har haft et rigtig godt år og I skal alle sammen have mange tak for jeres indsats. 
 
Esben Clausen 
Formand for Oeconrådet  
Den 26. november 2019 
  



Bilag 2 – Regnskabet 

 
 

OR REGNSKAB 2019

Arrangementer
Regnskabspost Udgifter Indtægter Note
Oeconaften kr. 3.719,00 1
Oeconaften sponsorat kr. 6.000,00 1
DGP 2019 kr. 41.863,97 kr. 7.391,54 2
Sponsorat Danmarks Nationalbank kr. 7.500,00 2
Sponsorat Institut støtte kr. 10.000,00 2
Sponsorat CA kr. 5.000,00 2
Dimission 2018 kr. 8.899,80 kr. 9.019,80 3
TDF kr. 3.124,00 kr. 2.898,50 4
Sponsorat TDF 1500 4
Forskerrunde 2019 kr. 7.338,50 5
DGP 2020 51 7
Klagedag 2018 kr. 1.350,00 6
Total kr. 66.346,27 kr. 49.309,84

Drift
Regnskabspost Udgifter Indtægter Note
DJØF støtte kr. 9.280,00
Institut støtte kr. 5.500,00
Netbank kr. 190,00 8
Oeconrådsmøde kr. 1.266,68 9
Julefrokost 2018 2889,8 16
Andet kr. 3.934,80 kr. 225,00 10
Brætspilscafe kr. 1.340,00 11
Sommerfest kr. 3.264,15 12
Oeconkonferencen kr. 25,00 13
Pubquiz kr. 232,00 14
Konstituerende møde 2019 25 15
Konstituerende møde 2018 358,4 17
Total kr. 13.500,83 kr. 15.030,00

Studenterpolitik
Regnskabspost Udgifter Indtægter Note
Evaluering F2019 kr. 2.689,45 18
Evaluering E2019 kr. 2.778,10 19
Total kr. 5.467,55 kr. 0,00

Regnskab 06/12-18 - 27/11-19



 

OR REGNSKAB 2019

Resultat
Aktivitetsområde Resultat
Arrangementer -kr. 17.036,43
Drift kr. 1.529,17
Studenterpolitik -kr. 5.467,55
Total -kr. 20.974,81

Balance
Aktiver Passiver

Egenkapital, primo
kr. 29.921,85

Årets resultat uden tilgodehavender
-kr. 20.974,81

Årets resultat med tilgodehavender
-kr. 12.305,81

Tilgodehavender 2019
kr. 8.669,00

Likvide midler Egenkapital, ultimo
kr. 8.947,04 kr. 17.616,04

Udestående 
Julefrokost 2019
Endnu ikke afregnet

Forskerrundesponsorat
Endnu ikke afregnet



 

OR REGNSKAB 2019

Noter 

Arrangementer

1 Oeconaften Gaver -450
Poser -6,5
Forplejning -3262,5
Sponsorat til Oeconaften 6000

2281

2 DGP 2019 Print af stemmesedler -80
Forplejning -23182,41
Blomster -120
Præmie, skilt og gaver -8146,06
Billetindtægter 7717,54
Musik -5000
Tape -9,5
Driftydelse -5000
Institut sponsorat 10000
CA sponsorat 5000
Nationalbank sponsorat 7500

-11320,43

3 Dimission 2018 Underholdning -6000
Mad, pynt mv -2899,8
Institut betaling kr. 9.019,80

120

4 TDF Salg af drinks 612,5
Pizza -3124
Indtægt for pizza 2286
Sponsorat DJØF 1500

1274,5

5 Forskerrunde Gaver til forelæsere -676
Forplejning -6662,5
Tilgodehavende hos DJØF 8.669,00

1330,5

6 Klagedag 2018 Klagedag -1350
-1350

7 DGP 2020 Stemmesedler -51
-51

Drift

8 Netbank Gebyr -190
-190

Regnskab 06/12-18 - 27/11-19



 

OR REGNSKAB 2019

9 Oeconrådsmøde Pizza -785,34
Pizza -481,34

-1266,68

10 Andet Termokander -78
OR kopper -504
Kaffe -195,8
Planter og ledninger -299
Højtalere -999
OR t-shirt -1634

-3709,8

11 Brætspilscafe Pizza -860
Brætspil -480

-1340

12 Sommerfest Drikkelse -1081,15
Mad -2183

-3264,15

13 Oeconkonferencen Salg af nåle 25
25

14 Pubquiz Øl -232
-232

15 2019 Konstituerende mødeÆbleskiver -25
-25

16 Julefrokost 2018 Mad -2002,35
Drikkelse -887,45

-2889,8

17 2018 Konstituerende mødeÆbleskiver -358,4
-358,4

Studenterpolitik
18 Evaluering F2019 Pizza -2309

Drikkelse -380,45
-2689,45

19 Evaluering E2019 Drikkelse -329,1
Mad -2449

-2778,1



Bilag 3 – Udfald af konstituerende møde 
Konstituerende møde 2020 

Bestyrelsen: 
1. Victoria Draborg 
2. Nicolas Seidenschnur 
3. Esben Clausen 
4. Ida Gram 
5. Ditte Stolberg 
6. Mathias Barding 
7. Viktoria Ancher Jensen  
8. Lukas Hørup  
9. Mia Teglborg 
10. Christina Munkholm  
11. Rasmus Mellergaard 

 
Suppleanter: 

1. Katrine Albrektsen  
2. Nicolai Thomsen 

Formandskabet 
Formand: Victoria Draborg  
Næstformand: Mathias Barding 
Kasserer: Ditte Stolberg  

Fra universitetsvalget 
Studienævnet 

• Victoria Draborg 
• Nicolas Seidenschnur 
• Esben Clausen 
• Ida Gram 
• Suppleanter: Mia Teglborg og Lukas Hørup 

 
Akademisk råd: 

• Ikke valgt ind 
• Suppleant: ikke relevant 

 
Andet studenterpolitisk 
Fællesrådet: 

• Mathias Barding   
 
Departmental forum: 

• Kasper Selmar Pedersen  



 
 

Udvalg 
Aktivitetsudvalget: 

• Anvarlig: Viktoria Ancher Jensen  
• Mathias Barding 
• Mia Teglborg 
• Rasmus Mellergaard 
• Lukas Hørup  
• Asbjørn Poulsen 
• Nicolai Thomsen 
• Louise Justesen 
• (Ida Gram)  

Evalueringsudvalg: 
• Ansvarlig: Esben Clausen  
• Sara Jørgensen  
• Nicolai Thomsen 
• Mathias Barding  
• Pernille Bull 
• Louise Justesen 

 
Studiestarts- & rekrutteringsudvalg: 

• Ansvarlig: Victoria Draborg 
• Mia Teglborg  
• Pernille Bull 
• Lukas Hørup  
• Asbjørn Poulsen 

 
Dimissionsansvarlige: 

• Ditte Stolberg 
• Victoria Draborg 
• Mia Teglborg  

 
It-ansvarlig 

• Nicolai Thomsen  
 
R-bygningsansvarlig: 

• Nicolas Seidenschnur  
 


