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Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende
Tilstede: Rød, Nam, Stine, Schnack, Sigrid, Sigrid, Mat p,
Fraværende: Mette, Skov, Kathrine, Casper, Matilde
Referent: Sigrid (og Nam).

1. Studiestarten v/Stine
Godt! Spændt på evaluaringer, glad for at holde da KU lukker ned fra d.d.
Maria og Stine, møde med studiestartskoordinator idag. Hvad kan vi lære/tage med
til næste år.
3 dage med vejledere, uofficielt arrangement, lovet en d-dag, med underhold
(tryghedsgruppe). Faglige arrangementer efter undervisning må ikke afholdes.
Afventer til d. 22.9. Det bliver op til underholdene selv at arrange (en form for D-dag).
Hvordan bliver rusforløbet? (Ikke fortsætte næste år, rigtig hårdt). Evt. 3 ruskontakter
næste år, giver god mening der er flere om arbejdet. Viden skal tages med til næste
år, hvis vi skal arbejde med en model hvor vi måske skal regne med at det ikke bliver
100p som en plejer.
FN 2 ruskontakter, FB 1 ruskontakt. 50%/50% stemmeret, ikke ⅔ og ⅓.
Schnack: god ide, godt at man hiver flere ind som har erfaring med (almindelige)
rusture.
Stine: En ruskontakt ind på hver tur - istedet for 1 uden ruskontakt. Skal ændres i år,
da det skal godkendes på GF.
Nam: ift. hvis der skal være 3, så skal det være en der har været på en rigtig tur.
Vedtaget, vil du fortsætte hvis vi har 3?
Stine: Maria træder fra, under betingelse af hun kan stå indenfor den anden der er
valgt. Personligt, hvis jeg kan samarbejde med de to andre der er valgt. Med 3
ruskontakter er Stine mere på. Min rolle, ved noget om lidt af det hele.
Schnack: Overvejet at melde sig til den nye ruskontaktpost, hvis den bliver aktuel.
Stine: Prikke folk på skulderen, ligge den ud til vejlederen der har været i år. Tage fat
i Stine eller Maria, hvis man har lyst til at vide mere.
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FB vil i vedtægterne gerne have indskrevet at man ikke kan blive kontakt, hvis ikke
man har gennemført rusturen til ende.
Sigrid: Er det ekstra FN eller FB? eller den mest kvalificerede?
Stine: Tænkt som FN, da vi har to menige medlemmere.
To i FN’s bestyrelse? → uden at lave bestyrelsen større?
sigrid: 12 mennesker i VET deler ansvaret. Helt fair at det kan være flere.
RØd: Gennemført studiestart? hvad tnker vi?
Nam: Hvis vi skulle ende ud i situationen hvor der ikke er nogen der har været
afsted. Vi kan lave prioriteringer?
Rød: Går mod vedtægterne at sige at der er andre krav, end blot at have medlem af
FN. Lav en salgstale, som siger at vi foretrækker xx over xx.
Stine: Worst-case, nogle der melder sig som de ikke vil have. Hvis ikke nogen stiller
op er det bestyrelsens ansvar at finde nogle.
Nam: FB vedtægter sikrer at der har været en til ende i rustur. Vil fremstille det. Fuld
opbakning hvis han/hun stiller op.
Stine: ikke det samme iår som sidste år, vi er klar over at det kna ske.
Vejlederperioden bliver ændret.
Måske ændres proceduren ift. til ansøgningstidspunkt, RIK osv.
Vedtægtsændringer skal gennemføres, skriver ud til de vejledere der har været med
iår.
Meget snak om SCIENCErådet, ledelsen inddrager SCIENCErådet. Ikke tilfreds med
at det er dem der bliver kontaktet, man skal have en klar aftale med SCIENCErådet,
om hvordan og hvorledes SCIENCErådet inddrager studiestarten, bestyrelse, de
studerende generelt - vi er ikke blevet spurgt, hvilket er meget utilfredsstillende.
Kigge ind i hvem der varetager de studerendes interesser.
Rød: SCIENCErådet, Nikolas har skrevet mail om hvorvidt vi vil støtte ham. NEj
tænker Rød, uden om de normale procedure. Tit ham der varetager dialog mellem
FN og SCIENCErådet.
Sigrid: Han er økonomisk formand. Han skal ikke melde sig til, enighed om at vi ikke
støtter ham.
Virkelig fedt der er to SCIENCE der stiller op på til bestyrelsen i studenterrådet. Fedt
som FN at han stiller op, vi vil gerne støtte om on Frb. campus egen mand.
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2. Fagforeninger på campus v/Rød (Bare et hurtigt spørgsmål)
Rød: Nikolas vil stille op udenom studenterrådet, billiger vi ikke.
Hvor står bestyrelsen ift. IDA forsikring har delt gaver ud til fødevarestuderende?
Stine:
→ IDA ved godt de ikke måtte. LOvet at vi får tydeligere sponsregler, fra hele KU
generelt.
Skrevet privatbeskeder til folk på FB, griske, vil gerne hvae de nye studerende.
Hopefully bliver det mere sådan “alle må komme”.

3. Rolighedsvej v/Rød
Rolighed 25, ikke landskabsarkitekterne, har ikke fra december. Foreslag til hvor de
skal forflyttes til, til landskabsarkitekterne i nr. 23. Komponsere for de manglende
lokaler, stjæler grupperum, flere mennesker. Påvirker ikke PLEN, JØ’er mister
hjemstavnslokale. Må JØ låne/bruge husdyrshjemstavslokale?
Caroline (FLS) har LA holdt sig positive, skal være med i det tværfaglige på campus.
De vil gerne have at de 5 FF støtter op omkring, dialog med SCIENCE om hvor
meget de mister.
Uden de nuværende tegnestuer er , hvor skal alle de “kreative” lokaler flyttes hen.
Sagen; de studerende bliver involveret på et stadie forsent; vi vil gerne tvinge
ledelsen til at godkende beslutninger, hvor de studerende har haft et “say” - her kan
vi se indenfor.
Led i en større KU plan, hvor beslutningen er taget for lang tid siden.
De studerende skal have lov til at sidde ved bordet, også selvom vi måske ikke har
meget at skulle have sagt.
4. Rådet og Campusudvalget v/Nam
Campusudvalget - ingenting er sket. De har tidligere rådet over pengene, hvem har
pengene?
Rød: FB har ikke sat penge af til CU, fordi det er SCIENCErådet der skal afsætte
penge til CU. Har vi sat penge af til CU, Schnack?
Schnack? → nej, ikke sat penge af til.
Derfor ikke de faglige foreninger der har afsat penge.
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Sigrid: SCIENCEPuljen, stor pulje. Hvis ikke de vil bruges, så går de bare om i røg.
Nam: Problemet tidligere CU repræsentatner godkender i alle grupperne. Problem at
de gamle stadig får lov til at godkende de opslag, det tages ikke seriøst
Kunne være et meningt medlem der varetog dette.
Stine: Ærgerligt at lukke det ned, evt. nedlukke et år, og afvente for at se om der
sker noget. Penge der gerne skulle komme de studerende tilgode.
Nam: Hvis vi kunne skaffe penge, opdatere de små køkkener, gik og tjekke for
karklude osv. SKal overveje om vi skal nedlægge posten? SÅ kunne meninge
medlem stå for det.
Rød: Hvis postne skal nedlægges, skal vi lige koordinere med de andre faglige
foreninger. Godt lide at CU er en bitjans i Bestyrelsen.
Stine: er det CU’s tjans at sørge for Rådet?
Nam: Både ja og nej, hvis vi tænker der mangler noget.
Snakke om brugen af Rådet → ting forsvinder fra kontoret.
Deler nøgle med FLS, FN, FB, Jagtforeningen. Det er lidt et problem, skal vi få lavet
vores egen nøgle? Efter Lone hvem kontaktes (Sigrid: ScienceRådet generalt).
Rød: VET betaler leje for at have bygningen.
Nam: Hvad koster det at have vores egen nøgle?
Sigrid: Burde kunne dækkes, en hæmsko at vi får taget vores ting.
Nam: Skal formændene tage det op? Rød: de er ligeglade.
Sigrid: søg evt. SCIENCEpuljen.
Nam: Gå videre med det.
Sigrid: Campusudvalgsposten bør blive, det er rart at have titlen. Godt at beholde
titlen..
Nam: potentiale for CU. Kan man prikke til dem som sidder i, fra de andre
Bestyrelser?
Rød: Ja. Det gør jeg.
Nam: Brugen af Rådet. Sætte klare regler op for brugen af rådet. Vi bør rydde op, og
finde ud af hvem der har adgang til det.
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Stine: Man bør have en ansvarlig for hvert event, så vi ikke møder et ulækkert
køkken. Lave et forum for brugen af rådet.
AVF vasker ikke længere viskestykker, klude + børster.
Schnack: Skal man kontakte CU, hvis man har ønsker om ting til køkkenet.
5. SCIENCErådet v/Sigrid D
Hvis man skal booke lokaler kan man nu gøre det online:
SCIENCEpuljen har en stor sum penge de ikke har fået uddelt, da de ikke har haft
nok ansøgere. Der opfordres KRAFTIGT til at søge, da de uddeler med både
tilbagevirkende kraft og til fremtidigt brug.
Ny næstforperson er blevet valgt til SCIENCErådet, og det er Simone Jensen fra
Bioteknologi. Der er nu 2 forpersoner og 4 næstforpersoner.
Anders Mortensen fra SCIENCErådet stiller op til universitetsbestyrelsen via.
studenterrådet. Han er pt. med i Akademisk Råd.
Nicolas Arnvig fra SCIENCErådet stiller også op til universitetsbestyrelsen, dog uden
om studenterrådet.
UNIvalget: Stemmeprocenten skal OP! Under 15% har den ligget på sidste valg og
den skal op, da stemmer fra studerende i studenterforeninger mm. ikke tæller nok,
når stemmeprocenten blandt almene studerende er så lav.
Sofie gør opmærksom på, at der skal gøres bedre reklame og promo for univalget,
da indtrykket er, at mange studerende slet ikke kender nok til UNIvalget og
vigtigheden bag.
Rød foreslår, at dem der fortsætter i FN næste år, bør arrangere i samarbejde med
SCIENCEhub “How to bestyrelse” og/eller “How to UNIvalg”, så vi på den måde kan
imødekomme bedre promovering om bl.a. UNIvalget på SoMe.
Schnack og Rød gør opmærksom på at der i studiestarten bliver gjort opmærksom
på UNIvalg, foreninger, SCIENCEråd mm.
6. Budget og økonomi v/Schnack
Vi har mange penge, som vi har budgetteret med, som ikke er blevet brugt grundet
stilstand (covid-19). Schnacken tager en snak med revisorer snart, og har indtryk af,
at der ikke har manglet penge til de poster der har brugt penge indtil videre.
Det er hovedsageligt Interessegrupper, Rusture og PR der har mange penge
tilovers. Schnack foreslår om vi skal uddelegere resterende penge hos
Interessegrupperne mellem dem, så de kan bruge dem på deres medlemmer og
dermed nok også en stor del førsteårsstuderende?
Rød og Mat PR gør opmærksom på restriktionerne grundet covid-19, og at de nok
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ikke får mulighed for at kunne afholde noget i den kommende periode og inden GF.
Regnskabsåret er desuden afsluttet i august.
Kommende budgetændringer: Rusture foreslås at hæves, samt PR foreslås at
sænkes grundet nedlukning af FN’s Nyt, som blev lukket sidste år og dermed er
pengene ikke blevet brugt på PR posten.
Schnack tager med videre til FB’s kasserer, at beløb for rusture øges. Hos FN vil det
være fra 30.000 kr. til 35.000 kr. Det er enstemmigt “ja” for at rusturenes budget
øges.
Rød foreslår: Det overskud vi har fra årets budget, ryger i pulje som
interessegrupperne kan søge som ekstra udover den pulje der hedder
Interessegruppe i vores budget. Folk er enige.
CVR-nummeret er blevet opdateret i år 2020, og skal ændres igen om 3 år (2023).
Dette skal vi have skrevet ned og lavet påmindelse.
Stine har en forespørgsel omkring penge til FNIS møder. Hun gør opmærksom på
om de budgetterede “25.000 kr.” til FNIS posten er nødvendige, da en del af
pengene er budgetteret til mad og møder i FNIS, og dermed om vi skal revurdere
budgettet til den post - hvad bruges pengene på? F.eks. kunne vi budgettere med
flere penge til møder i FN’s bestyrelse og andre møder der afholdes i henhold af
bestyrelsen/bestyrelsesmedlemmer (f.eks. Ruskontakt møder).
Sofie gør opmærksom på at FNIS ikke holder særlig mange møder, og foreslår at
aftensmad kan afskaffes til de få aftenmøder de holder, men samtidig at de brugte
penge for i år, kun er brugt på de arrangementer der er afholdt. Yderligere bruges
pengene ikke blot på alkohol :) Sofie synes at det fungerer fint med, at kun to
personer har adgang til FNIS konto, så det er lettere at holde overblik over brugen af
kontoen.
Maria fortæller at hun sagtens kan dele excel ark (budget for FNIS) med os, og at
kun to har adgang til FNIS bank konto. Maria beretter om at FNIS har haft gang i
gode mulige og fremtidige arrangementer som bl.a. hoppeborg (fedt) til foråret mm.
Rød foreslår at vi ikke sænker beløbet på 25.000 kr. til FNIS posten, men derimod
hæver pengene til FN’s bestyrelsesmøder.

7. Interessegruppe JiU v/Rød
De skal have ret til at søge, hvis de laver FB event nu.
8. Opholdsforbud på campus
a. Julefrokost - måske aflyst?
Rød: SCIENCErådet, skal sikre at vi ikke har lavet arrangementer de næste 3
måneder.
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b. PR?
Vi skal hverve medlemmere - gennem Facebook. Vi skal have kontakt til de nye.
Stine: De har ikke haft noget hvor de kan tilmelde sig. Lave en video eller andet?
Blevet taget som en aktivitet, meningen det skulle ske over D-dag, hvilket ikke
kommer til at ske….
Nam: Oprettet årgangsgrupper, lave en introvideo, opfølgende måde at gøre det på.
Stormøde på zoom, kan vi give dem noget?
Stine: Planlægge GF online. Største auditorium 146.
MatPR: Kan vi rykke GF? Lave en d-dag senere hen, en måned efter i start nov.
Schanck: undergrupperne, en kort briefing for hvad FN gør.
Nam: Mega nice, hvis det bliver i underholdene.
Rød: Høre om FB vil dele biotekkerne fra, FN holder fast i underholdet. Hverve
vejledere til det, hvem skal ligge hus til?
Stine: Vejlederne skal høre om det. Intet alkohol på KU i meget lang tid.
9. Generalforsamling
a. Online eller fysisk?
MatPR: Håbe på at det kan blive fysisk. Alternativ plan B.
Nam: Vi skal have en online løsning ligemeget hvad.
Skaffe et sted hvor vi godt må være. “Vi kan have flere med fordi det er begge dele”.
Rød: låne Studenterrrådets lokale, booke sig ind hvis man vil være med på mødet
37. Anonyme stemmer er muligt via. google.
Hvem skaffer lokale: Schnack/Nam.

b. Mad eller goodiebags?
Hvis ikke vi skal bruge penge til mad, skal de deltagene ikke have mulighed for at få
en.
Rød fikser.
c. Vedtægter
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Tjek vedtægtsændringer, uploades senest torsdag i denne uge.
d. Søge støtte - relevant ved online GF? Ikke hos JA (4000,- kr)
Søges penge til “forplejning”. Så mange foreninger så muligt.
Søge hos SCIENCERådet, Studenterrådet.
“Tak til xx for at have sponsoreret xx”.
Tager imod merchandise;
Sponsoreret af på FB eventet. Så længe vi ikke hverver medlemmere.
Nam: Magisterne medlem.
Sigrid/Matilde: laver udkast til støtte - tjek det lige med Bestyrelsen inden den
udsendes.
Sigrid/Mat-PR: Catchy opslag omkring studienævn/UU + fuldmagt for at melde
sig ind.

10. Evt.
a. Hvem genopstiller?

11. Bonusspørgsmål

