Bestyrelsesmøde i Foreningen
af Naturressourcestuderende
09.01.2019
Tilstedeværende: Sigrid D, Stine, Skov, Mat PR, Kathrine,
Namnam, Matilde, Schanck, Sigrid N, Casper og Mette.
Fraværende: Fif og Rød
Referent: Mette
Godkendelse af referatet fra sidst: Nej det bare så smukt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Mad: Hvad er kommunikation?! Men lækker mad, og dejligt med frosne gaver, RIP.
1. Billededag v/Rød
STARTER KL. 18 SHARP – Alle var flotte, det blev så godt!
2. Rejselegater v/Mette
Til GF blev der fastsat et beløb på 35.000kr til FN’s rejselegat, fordelt på to runder
giver det et rådighedsbeløb på 17.500kr til uddeling ved behandling af ansøgninger
modtaget i blok 2. Der er kun tilsendt fire ansøgninger i denne ansøgningsrunde.
Generelt har de ansøgningerne haft lidt svært ved at læse de nye retningslinjer som
bl.a. lyder:
Ansøgningens indhold og udformning:
·
Ansøgningsskemaet skal udfyldes (navn, studie, sted, studierelevans mm.)
·
Dokumentation for FN-medlemskab
·
Dokumentation for udlandsopholdet
·
Bilag over udgifter der ønskes dækket
·
Oplysninger om evt. økonomisk støtte modtaget af andre parter
·
Ansøgningen skal indsendes som en samlet pdf-fil til med emneteksten
”Rejselegat efterår 2019”
Men efter til skriveri mellem Mette og ansøgerne, har alle nu fået fremsendt det
rigtige materiale. Det giver dog lidt ekstra arbejde, og vi kan overveje om vi kan være
mere tydelige til næste gang. Derudover skal vi måske også overveje vores PR
strategi, i forhold til det lave antal ansøger.

Ansøger
Sigrid Nikoline
Nerlov

baggrund for
ansøgning

Ansøgt
beløb

Tildelt
beløb

Kommentarer

2500kr
Udveksling, University of
California i San Diego.
45 ECTS i kurser, 15
ECTS Bachelor

Aslak Heuser
Clemen
Christiansen

3 måneders
dataindsamling i
forbindelse med speciale
i Perth, Australien.

2500kr

Luna
Harremöes

Udveksling i Australien.
30 ECTS

1865,45
KR

Niklas
Jespersen

Udveksling i Norge. 30
ECTS

2500kr

I alt er der ansøgt for 9365,45kr, der er givet støtte for det fulde beløb hvilket giver en
rest på 8134,55kr der overføres til rejselegats puljen i blok 4.
3. JA samarbejdsaftale v/ Mette
Godkendt og underskrevet
4. Rustur v/ Stine
Stine fortæller at der i går var der fordelingsmøde så de valgte vejleder har fået at
vide hvilken tur de er blevet tildelt. Studiestartskoordinatoren og VILU’en var ude og
sige hej, det var super – de for talte lidt om hvad der forventes af vejlederne fra
instituttets side, samt at de viste deres støtte og der blev sat ansigt på det. Der var
rigtig god stemning og der er nogle gode hold der er blevet sat. Alle er optimistiske
om at det nok skal blive et rigtig godt vejleder år.
Som noget nyt bliver immatrikulationsfesten rykket en uge frem, så det ligger der
hvor vi normalt holder rusbureau, men det skal nok blive fint alligevel.
Sigrid D spørger ind til om der er kommer nogle opdateringer på RIK. Namnam
fortæller at der i sidste weekend var Præ- RIK og at det gik super godt – desværre
var der et lidt stort mandefald, men der er stadig nok vejleder nok til at undervise på
RIK. I år køre RIK som det plejer. Som noget nyt er undervisningsmaterialet blevet

set efter i sømmende og blevet opdateret – det bliver rigtig
godt. Stine indskyder at studiestartskoordinaterne er meget
på de studerende hold, så det er skønt. Namnam sider med
i arbejdsgruppen, så nu skal nok holde FN opdateret.
5. Campusudvalget v/ Namnam
Der har været et mødet hvor der var tre fremmødte. Der er
blevet lavet en ny plan for rengøring af køkkenet. Der er
også blevet snakket om at opdatere udstyret i køkkenet, bl.a. nye kaffemaskiner.
Campusudvalget har et rådighedsbeløb på 5000kr, hvor noget af det kunne bruges til
dette. Som noget andet har de snakket om de ”elevkøkkener” der er rundt om på
campus, om hvordan de kan opdateres og hvem de skal kontakte for at det kan blive
gjort. Herudover er der kommet ny kantine udbyder – fremadrettet vil der være
budrunde hver 6 år, i stedet for hver tredje. Der er general snak fra bestyrelsens side
om, om kantinen kunne blive mere inddraget i elevkøkkenerne, nå nu folk ikke selv
kan finde ud af at sætte deres service på plads.
Sigrid D spørger ind til loungen, og om det måske kunne opdateret og gøres mere
hyggeligt – Namnam undersøger sagen.
6. Evalueringer til blok 2 v/ Stine
Stine spørger ind til hvordan forrige bestyrelser har båret sig ad med at opfordre de
studerende med at evaluere. Mette fortæller at de andre år har…
Sigrid D supplere med at det jo også er i undervisernes interesse at det bliver gjort,
så måske de kan opfordres til at gøre mere ud af det i undervisningen. Mette snakker
om at man måske kunne sende en mail ud til underviserne hvor man fortæller om at
vi gerne vil være med til at løfte antallet af evalueringer og høre om de har nogle
input og opfordre dem til at involvere de studerende mere. Matilde foreslår man hiver
fat i studielederne, så de kan sende studiebeskeder/mails ud direkte til de
studerende. Umiddelbart fortæller bestyrelsen at selv om der bliver opfordret meget
til at kursus evaluere på første år, så glemmer man alligevel at gøre det resten af sin
tid på Uni.
7. NL v/ Namnam
Nordisk landskab (NL) er et sportsstævne for de nordiske landbrugs universitet.
Ifølge traditionen er man hvert fjerde år værtsland og her i 2020 skal NL afholdes i
Danmark. Namnam fortæller at der er brug for mange frivillige og at de i
styregruppen har snakket om at involvere de faglige foreninger – hvad siger
bestyrelsen til det? Generelt pisse god stemning. NL ligger fra d. 15-20 september
2020.
8. FNIS formandspost v/ Mette
Maria fra FNIS indtræder i bestyrelsen som stedfortræder for Fif mens hun er på
udveksling.
9. Nye mødedatoer v/ Fælles
Tirsdag d.18 februar 2020 – Sigrid N og Schnack
Mandag d. 16 marts 2020
Mandag d. 4 Maj 2020

10. Evt. (dette punkt skal bare rykkes ned efterhånden som
der kommer flere punkter)
Hvor er vores ting?! – Mette fortæller om at vores ting
stadig forsvinder, hvad skal vi gøre ved det? Mette fortæller
om der har været snak om, om vi skal udskifte låsen så kun
FN’s bestyrelse kan få adgang til vores kontor, hun spørger
ind til hvordan stemningen omkring der er? Generelt er det
stemning for at der undersøges hvad muligheden for det er og hvordan vi gør. Det
bliver dog også nævnt at det kan virke lidt passivt aggressivt at gøre det samt at det
måske kan skade fællesskabet. Der bliver også nævnt om vi måske kan lave en
billigere løsning med at sætte fx hængelås på døren. HVEM SKAL VI RULLE FOR
AT FÅ VORES POPCORN TILBAGE FB?!
FN-dankort – Schnack har fået et kort til FN’s konto som man kan bruge når man
har udlæg fra FN. Man skriver bare til Schnack hvis man skal låne det.
Printer kort – Kan FN få deres eget printer kort, så der til studenter faglige ting kan
blive printet gratis, så vi ikke betaler ud af egen lomme. Stine undersøger sagen.

