
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
28/4/2021
Til stede: Casper, Rød, Stine, Johanne, Kristian,
Maria, Vetner, Nam, Ida,

Fraværende: Mathilde, Sigrid, Simon,

Referent: Casper

Dagsorden:

1. Opsummering fra sidste møde v, Rød
a. enige om at kigge på almanak, inden september
b. Oasen: er flyttet til Rolighedsvej,

2. Legatansøgninger, v. Casper
a. støtte til de fire ansøgninger
b. Casper skriver til ansøgerne
c. Simon overfører penge

3. Opdateringer fra møder
a. PLEN

i. husdyr
1. input fra Johanne og Helena: den faktiske uddannelse

passer ikke til beskrivelsen, falsk marketing, meget fokus
på produktionsdyr, bedre information om mulighederne,

2. Vetner: fokus på produktionsdyr i Danmark, mulighed for
at vælge kurser om eksotiske dyr,

3. tal om det i studienævnene
4. plakater
5. hvordan regnes frafald?

ii. få naturressourcestuderende på specialiseringer søger ind på
deres egne kandidater

iii. næste møde lige inden sommerferien, skriv i gruppen hvis vi
skal tage noget med til mødet,

iv. skriv i studiestartsbogen om muligheder for at vælge
specialiseringer,

b. SCIENCE-pulje, v. Casper
i. Skal institutterne eller SCIENCE-rådet støtte “rusture”.

Diskuteres på næste møde i Science-rådet den 11. maj,
1. efter KU’s regler



2. ok at støtte mindre sociale arrangementer
3. “erstatning” er problematisk
4.

c. SCIENCE hovedbestyrelse
i. mind folk om at man skal registrere sig på KUnet hvis man er

smittet med Coronavirus
1. https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studiebeskeder/Sider/Sym

ptomer-og-smitte-saadan-skal-du-goere-2021-sci.aspx
ii. Frivillige ECTS-frie kurser i sommerferien? deadline onsdag den

5. maj kl. 12
1. laboratoriekurser i kemi, aftenkurser
2. underviserne på 2. og 3. år skal gøres opmærksomme på

at de studerende muligvis er gået glip af noget
laboratoriekursus. Introduktion i de næste
laboratoriekurser.

d. Univalgsgruppen
i. Næste møde den 4. maj kl. 17:15

e. Møde med medicinalkemi, v. Rød
i. Rød er i dialog med forperson for kemisk fagråd, som gerne vil

lave en faglig forening, fordi de dækker to institutter (SCIENCE
og SUND), ligesom FN.

ii. De vil meget gerne høre hvordan FN gør det
4. Update om studiestart og studienævn, v. Stine

a. studiestart:
i. fordelingsmøde over Zoom
ii. valg af studiestartskoordinatorer

b. studienævn:
i. de studerende skal med i studienævnene
ii. mere info fra KU
iii. mere fokus på studienævnene, ligesom med univalg
iv. mere fokus på at få de førsteårsstuderende med, også de

andetårsstuderende
5. SoMe til blok 4

a. instagram-takeovers?
b. hvordan skal man være på campus ift. corona
c. tests på campus
d. JiU og Planteavlsgruppen
e. Oasen
f. ansvarlige for husdyrbrugsgruppen og naturressourcer
g. Agronomi
h. Ølsmagning
i. Skriv til Nam hvis I har flere ideer

6. FB renovation af rådets køkken
a. FB har søgt om penge til at renovere køkkenet ved Rådet

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studiebeskeder/Sider/Symptomer-og-smitte-saadan-skal-du-goere-2021-sci.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studiebeskeder/Sider/Symptomer-og-smitte-saadan-skal-du-goere-2021-sci.aspx


b. åbent tekøkken
c. opvaskemaskine
d. der skal være lukket ind til køkkenet, problem at folk udefra kommer

ind, ikke rydder op og stjæler, larm mv.
e. bedre udluftningssystem, emhætte,
f. liste over hvad skal der være på hylderne, bedre mærkning på tingene

7. Hvordan er det gået med FNIS’ arrangementer
a. til filmaften skulle folk selv sætte film på
b. X-faktor: travlt
c. Ølsmagning: 41 tilmeldte, håber på mange deltagere og billeder
d. præmier fra julefrokost: opslag igen

8. Evt.
a. Næste møde: 12/5
b. Social hygge? 21. maj, Rød inviterer, få styr på adgang,
c. adgang til campus med studiekort: skriv/ring til campus service,


