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4.11.4 Sikkerhedsudvalget på DTU Fotonik . . . . . . . . . . . .
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6.3.3 Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Civilingeniøruddannelsen
- CUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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1 Forord
Så er 2010 afsluttet og dermed endnu et begivenhedsrigt år i PF. PFs beretning
er et vigtigt dokument, der beskriver det vigtige arbejde PFere udfører i alle grene
af vores forening lige fra studiestarten til DTUs bestyrelse. Beretningen skal dels
ses som et overleverings værktøj for aktive PFere, som kan se hvad der blev arbejdet for i 2010 og kan arbejde videre derfra i 2011, men det er i ligeså høj grad en
dokumentation af foreningens udvikling.
2010 har været et år med store forandringer specielt på det økonomiske og organisatoriske plan, men også indenfor socialsektoren og den uddannelsespolitiske
sektor, hvilket er beskrevet i beretningens forskellige dele.
Beretningen beretter for perioden februar 2010 til februar 2011, hvilket følger PFåret med tiltrædelse af nye udvalg og råd.
For dette
Morten Halvorsen

2 Organisationen
2.1

Bestyrelsen

I det forgangne år har PFs bestyrelse bestået af 7 personer med arbejdsopgaver fordelt ud på følgende poster; formand, næstformand, forretningsrådsformand,
s-hus formand, socialudvalgsformand, uddannelsespolitisk koordinator og international koordinator. I løbet af året har vi holdt mindst et ugentligt møde i undervisningsperioden samt møder efter behov i eksamens og ferie perioder. Derudover er
der blandt andet afholdt kvartalsmøder med rektoratet og enkelte medlemmer af
direktionen.
Alle bestyrelsesmedlemmer har haft mindst en sekretariatsvagt om ugen fra ca.
9-12 eller 12-15, dels for at assistere Inge på sekretariatet, og dels for at der så
vidt muligt altid har været et bestyrelsesmedlem til at få kontakt til i sekretariatets
åbningstid.
I de følgende afsnit har hvert bestyrelsesmedlem berettet om sin bestyrelsespost
samt de opgaver, som ikke naturligt hører under andre afsnit i beretningen.
Bestyrelsen for Polyteknisk Forening i 2010 vil gerne takke for et sjovt, spændende og fantastisk år. Yderligere skal der lyde en stor tak til alle frivillige og
ansatte i foreningen.
For dette
PFs bestyrelse 2010

2.1.1

Formand

Bestyrelsen startede året med en lang række visioner og en tilhørende stor
mængde gå-på-mod. Ønsket var at arbejde videre på det grundlag tidligere bestyrelser har lagt, dog med et lidt andet fokus område.
Sidste års bestyrelse arbejdede i retning af en mere flad struktur for foreningen, for derigennem at imødekomme kritikken om, at PF er en uigennemsigtig og
tung bureaukratisk forening. Da foreningens bestyrelse for 2010 overtog ledelsen
virkede foreningens struktur ikke som et problemområde, hvorimod vi anså kom-
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munikationen som det vigtigste fokusområde. Således var det vores opfattelse at
mange, hvis ikke alle, af de opfattede problemer ville kunne løses relativt simpelt
ved forbedret kommunikation. Denne anskuelse gør sig gældende både internt i de
forskellige afdelinger, men måske endnu vigtigere på tværs af dem.
Således ønskede vi at sikre bedre kommunikation imellem foreningens forskellige afdelinger, hvilket gerne skulle afføde en større forståelse af hinandens
interesser, opgaver, ansvar og forhåbentligt et tættere samarbejde. Det overordnede
mål var at håndtere den umiddelbart udbredte holdning omkring grupperinger af
”dem” og ”os”, hvilket fører til en internt delt forening og dermed hæmmer det
fælles arbejde med at sikre de studerendes forhold.
Generelt har vi forsøgt at fremme kommunikation og informationsdeling igennem alt vores arbejde, ligesom specifikke tiltag også er gennemført, hvilket gerne
skulle komme til udtryk igennem den resterende del af denne beretning.

Økonomi
Igennem året har forretningsrådsformanden og jeg fortsat haft fokus på arbejdet med at få ordentlig styring på foreningens økonomi. Tidligere bestyrelser har
også arbejdet med dette punkt og vi overtog foreningen i klart bedre stand, end
det ellers har været tilfældet igennem en længere årrække. Dog er der stadig nogle
problematiske områder tilbage som vil blive behandlet senere i beretningen.

Forsikringer
I løbet af året skulle foreningens forsikringer genforhandles, hvilket forretningsrådsformanden og jeg i fællesskab forestod. Dette bød på en række udfordrende opgaver, både i forbindelse med at opnå den nødvendige forståelse for forsikringsreglerne, samt problemer med at afklare foreningens præcise besiddelser
og forsikringsbehov. Resultatet blev, at hele foreningen nu er lovmæssigt forsikret.
Prisen er steget, men det skal ses i lyset af, at forsikringssummen er mere end 6doblet, primært grundet den sidste årerækkes indkøb i afdelingen Scenelys.
I forbindelse med arbejdet med foreningens egne forsikringer blev vi opmærksomme på den kollektive ulykkesforsikring, som PF administrerer for DTU. Denne
forsikrer alle studerende på DTU imod ulykker så længe de er på DTU eller foretager sig studierelaterede aktiviteter. Denne er ikke blevet genforhandlet siden 1997,
hvilket betyder at der var kraftigt brug for en alvorlig gennemgang. Vi ønskede i
den forbindelse at sende forsikringen i udbud for at sikre de bedst mulige vilkår til
den billigste pris. Efter forespørgsler hos 5 forskellige forsikringsselskaber endte
det med at være de eksisterende selskab, der gav det bedste bud og dermed fort-
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sat håndterer aftalen for os. Den nye aftale repræsenterer klare forbedringer i de
studerendes vilkår i forbindelse med den obligatoriske dækning. Nogle af forbedringerne er at forsikringssummen er hævet fra 386.000 DKK til 500.000 DKK,
tandskade nu er inkluderet og der udbetales dobbelt erstatning for méngrader mellem 10% og 50%. I forbindelse med den frivillige tilkøbsmulighed er der tilføjet
Plaster-på-såret dækning og progressiv erstatning for méngrader mellem 30% og
100%. Samlet set sikrer disse forbedringer, at en studerende der kommer til skade
i forbindelse med deres uddannelse vil modtage den nødvendige hjælp, ligesom en
billig mulighed for fritidsulykkesforsikring tilbydes de studerende udenfor studietiden.

Scenelys
Igennem den sidste årerække har der været en del tilfælde på uoverensstemmelser imellem afdelingen Scenelys og Fællesrådet. Det er vores overbevisning
at disse problemer skyldes to separate omstændigheder. For det første har Scenelys over en periode vokset sig større og større uden, at det har foranlediget en
diskussion omkring gensidige forventninger, og for det andet har de to grupperinger meget forskellige arbejds- og fokusområder, hvilket betyder at deres interne
berøringsflade er meget begrænset.
Begge disse omstændigheder tager i sidste ende deres udgangspunkt i kommunikationsproblematikken, hvilket også antyder at løsningen skal findes i den
retning. Dog blev vi under arbejdet opmærksomme på endnu et aspekt, som også
skulle håndteres. Scenelys er igennem de sidste år blevet en central del af S-husets
mulighed for at afholde arrangementer for de studerende og repræsenterer yderligere en betydende del af foreningens samlede omsætning, hvilket paradoksalt nok
ikke har ført til udvikling internt i afdelingens ledelsesstruktur. Lidt simplificeret
sagt burde en afdeling af en så betydelig størrelse have en specifik ansvarsperson
for at sikre både foreningens interesser og afdelingens fortsatte vækst.
Løsningen på alle tre problemstillinger blev en fastansættelse af den tidligere frivillige John Martin Sebastian (JMS). På denne måde blev der igennem ansættelsesvilkårene imellem PF og JMS lavet en fremtidig plan for afdelingen, der
både tilgodeser foreningens økonomiske interesser, samtidigt med at Scenelys sikres fremtidig vækst. Kommunikationsproblematikken blev også klart forbedret da
der nu er en ansvarsperson man kan henvende sig til, hvis man måtte have behov
for at snakke med Scenelys. Det er klart at en fastansættelse ikke er gratis, men
både bestyrelsen og JMS er af den klare overbevisning, at den langt mere fordelagtige forretningsmæssige situation, som Scenelys nu befinder sig i vil sikre at de
ekstra opnåede indtægter mere end opvejer de tillagte udgifter i fremtiden. Tilbage
står vi med en overbevisning om, at den valgte løsning vil være med til at støtte
Scenelys fremtidige virke, hvilket selvfølgeligt vil påvirke hele foreningen positivt.
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PF-Nyt
Som et led i arbejdet med at forbedre vores kommunikation til medlemmerne,
ønskede vi også at skære ned på antallet af forskellige medier for i stedet at fokusere yderligere på de kanaler der virker. På denne måde slipper vi for at bruge
kræfter på at udarbejde materiale som de studerende aldrig vil stifte bekendtskab
med. På baggrund af denne beslutning blev nyhedsbrevet PF-Nyt nedlagt, det var
vores opfattelse at et utroligt lille antal studerende vidste hvad bladet var og endnu
færre læste det. Kræfterne der blev sparet i denne sammenhæng valgte vi i stedet
at anvende på en mere fokuseret indsats på forenings hjemmeside.

Opsummering
Det sidste år har været en spændende periode at være igennem, og hvad der står
beskrevet her er på ingen måde fyldestgørende for årets arbejde, men skal derimod
ses som et udpluk. Polyteknisk Forening er en relativt stor forening med mange forskellige grupperinger, formål og interesser, der alle skal varetages ligeligt, hvilket
resulterer i en relativt kompleks men meget udfordrende opgave, både for formanden og bestyrelsen som helhed.
Det er min klare overbevisning at de tiltag bestyrelsen har arbejdet med i 2010,
har forbedret foreningens vilkår i fremtiden. Dermed er det med en blandet følelse
at jeg takker foreningens mange medlemmer for et godt år i spidsen; på den ene
side bliver det svært at slippe tøjlerne, på den anden side er det en glæde at kunne overlevere en forening, som jeg føler er i endnu bedre stand end den jeg modtog.
For dette
Christian Vang Madsen

2.1.2

Næstformand

Det har været spændende og interessant at sidde på næstformandsposten i PFs
bestyrelse i 2010. Det kan diskuteres hvor meget jeg har besiddet posten som næstformand i forhold til at bare at være bestyrelsesmedlem, da formanden har mødt
op til alle de taler og møder han skulle i løbet af året. I det forgange år har mine hovedansvarsområder været PR, medlemsfordele, hjemmesiden, studiestart og
Studiemessen. Udover det har jeg haft ansvaret for indkaldelse og skrive referat
til bestyrelsesmøderne, PFs stand på DTUs Åbent Hus, PFnyt, arrangering af PF
skovtur og nyhedsbrev. Yderligere har jeg modtaget alt mail, som kommer til PF
og haft ansvar for enten at sende dem videre eller selv at tage mig af dem.
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Et af mine personlige mål i år var at skaffe flere medlemsfordele til PF studerende, hvilket min forgænger også arbejdede med. Det har lykkes at skaffe nogle
flere medlemsrabatter lokalt i Lyngby blandt andet med Fona, Cykelbutikken og
Lyngby Svømmehal. Yderligere har jeg arbejdet på at få skaffet rabat til Lyngby
Boldklubs hjemmekampe. Dog har jeg ikke fået svar inden denne beretning, men
der burde komme svar ultimo januar.
Generelt viste det sig at være svært at få skaffet rabataftaler for PF medlemmer
med den gamle halvvejsløsningn med PF klistermærket på studiekortet. Dette har
ført til et ønske om et PF kort fra bestyrelses side. Dog har der ikke været nok tid
til at få en konkret løsning på bordet, men formanden og jeg vil arbejde videre med
dette i foråret og håber at have en løsning klar til studiestart 2011.
I år startede bestyrelsen også nogle nye arrangementer hvor jeg har haft ansvaret for nogle af dem. Jazz i Grønnegården, PFsommertur og PF Studiemessen.
Disse har separate beretninger, som kan findes andet steds i denne årsberetning.
Til DSF konferencen i efteråret snakkede jeg med mange af de andre MO’er
om det forventede SU-reform udspil fra regeringens side. Dette gjorde at vi var lidt
forberedt på hvad vi kunne forvente. Fredag morgen d. 19. november kom udspillet
og hele weekenden arbejdede bestyrelsen med hjælp fra frivillige i foreningen på
at få afholdt en paneldebat ang. udspillet. Paneldebatten blev afholdt om mandagen
med Allan Ahrensberg fra IDA som ordstyrer. Der dukkede ca 250 engagerede studerende op, hvilket var en succes og efterfølgende fortsatte diskussionen med de
fleste af politikerne i kælderbaren. Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige der
hjalp i weekenden, til Allan Ahrensberg for at styre debatten og til Lotte Kristensen
for at hjælpe og komme med gode råd.
Generelt har jeg brugt meget tid på at ordne indkaldelser, referater, hjemmesiden og årsberetning. Dette ærgrer mig, da jeg gerne ville have brugt den tid
på at lave decideret bestyrelsesarbejde og gøre foreningen bedre for vores medlemmer. Specielt er det ærgerligt at bestyrelsen skal bruge meget af deres tid på
årsberetning, i den del af året hvor de er mest kompetente til at udføre bestyrelsesarbejde.
For dette
Morten Halvorsen

2.1.3

Forretningsrådsformand

Som det tidligere har været tilfældet med nye forretningsrådsformænd er den
første tid præget af, at man er helt ny i faget. Selvom jeg havde lidt overordnet indblik i forenings økonomi, som tidligere medlem af fællesrådet kom der hurtigt utrolig mange spørgsmål, der ikke lige kunne besvares med det samme. I et forsøg på
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at være så godt forberedt i den nye situation blev meget af januar måned brugt med
at sikre den bedste overlevering fra Anders Schlaikjer, forretningsrådsformanden i
2009, der også senere har været behjælpelig med hurtige svar.
Efter tiltrædelsen og adgangen til bestyrelsesdrevet var opnået gik jeg i gang
med at samle alt digitalt materiale vedrørende forretningssektoren ét sted, således
at tidligere års dokumenter og beslutninger var lettere tilgængelig i arbejdet. I processen blev en del af tingene læst, hvilket gav lidt historisk viden om tiden før jeg
selv blev aktiv i foreningen. Et ønske kunne være at få den samme orden i papirudgaverne af vores arkiv, men disse problemer er beskrevet i afsnittet omkring
arkivering.
Budgetlægningen for foreningen har været et af de mest spændende projekter
jeg været i gang med. I april og maj gik meget af tiden med dette projekt.
I forbindelse med Nordeas overtagelse af forvaltningen med foreningens to tilknyttede fonde, har der været meget arbejde med at fremskaffe den rette dokumentation for at Nordea Forvaltning kunne forsætte arbejdet. Problemerne har bestået
i arkiveringen af vigtige papirer, som ikke altid var sat i system, samt at nogle dokumenter befandt sig i fjernarkivet, nedpakket.
Ved regnskabsafslutningen ultimo maj overgik foreningen til et nyt regnskabssystem samt en ny kontoplan til brug i bogføringen. Sidstnævnte har været et ønske
fra tidligere forretningsrådsformænd og burde give et nemmere overblik over forenings interne regnskaber. Regnskabssystemet skulle skiftes på grund af, at serviceaftalen på det gamle system udløb samtidig med, at det ikke ville blive videreudviklet.
I forbindelse med at regnskabet 2009/2010 skulle afsluttes faldt øjnene på foreningens grundfond og dens manglende konsolidering de sidste år. Dette medførte
endnu engang opsøgende arbejde i fjernarkivet for at finde regnskaber fra grundfondens etablering i 1995 og frem. I samme periode kom der også fokus på foreningens likviditet, for første gang i mange år, da fællesrådet fik præsenteret et
likviditetsregnskab for de sidste fem år.
Hen i mod slutningen af året blev meget af tiden brugt i samarbejde med Formanden, S-husformanden og Scenelys på at udarbejde en 5 årig plan for afdelingen,
som blev fremlagt og godkendt af fællesrådet.
Et fællesprojekt sammen med formanden har været genforhandling og nytegning af vores forsikringer, både erhverv og den fælles kollektive ulykkes. Den
første skulle være tidsvarende i forhold til foreningens nuværende situation. Den
anden krævede en længere process med forsikringsmæglere, da der ikke var ændret
betydeligt siden 1997 i policen.
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For dette
Simon Dam Grønnegaard

2.1.4

S-Husformand

Denne beretning for 2010 er lavet som en samlet skrivelse fra S-Husets ledelse
bestående af S-Hus formanden og S-Hus bestyreren. Dette er gjort i fællesskab på
baggrund af det forgangne år, som netop har været i tæt dagligt samarbejde, og
væsentligt til forskel fra tidligere år.
I 2010 blev S-Husformanden og S-Hus bestyrerens roller fra start ikke klart
defineret. Efter godt et halvt års ansættelse af bestyreren, og et par års erfaring fra
S-Huset, hos formanden, gik vi ind med en vision om at ”rykke” S-Huset betydeligt. Gøre det hele meget bedre, få flere ”nye” gæster/kunder ind, generelt få mere
liv i S-Huset, shine det hele op, forbedre økonomien og arbejdsgangene for personalet og de frivillige.
Meget er gjort og S-Huset har rykket sig en del, men vi har langt fra nået alt vi
ville.
Daglig drift
Den daglige drift og arrangementerne har fyldt mere end forventet.
Den almindelige daglige drift, der bla. omfatter varebestilling, regnskaber, konteringer, banken, vagtplaner og vagtbytte, oplæring, løn, småting der går i stykker
og oprydning, kendte vi omfanget af, og denne varetog bestyreren sig af. Derudover
har der været flere, end forventet, store og små ad hoc opgaver. Der har bla. manglet en egenkontrol, der levede op til kravene, inventaropstillinger/brandplaner iflg.
lovgivningen, bedre og mere funktionelle regnskabssedler, generelle systemer, arbejdsbeskrivelser/personalehåndbog, og ansættelseskontrakter. Og så har vi været
ramt af ufatteligt mange problemer med vores dankortterminaler, kasseapparater
og interne hjemmeside, tyveri og rod med nøgler, problemer/udskiftninger i visse
personalegrupper og rengøringsafdelingen. I det hele taget har der manglet mange
småting for at den daglige drift kunne køre optimalt. Ting der stort set alle er styr
på nu, og som må ses som et stort skridt i den rigtige retning.
Arrangementer og nye tiltag
Der er afholdt mange arrangementer, private såvel som i PF og DTU regi (jf.
afsnit herom). En stor del af vores tid i 2010 er brugt på afvikling, koordinering og
styring af disse. Det har bla. været svært at finde personale til flere af arrangementerne, hvorfor vi ofte har været nødt til at hyre folk udefra. Vi har desuden valgt at
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åbnet op for nogle arrangementer vi før sagde nej til.
DTU har desuden bedt om hjælp til arrangementer de ikke før brugte os til, og
så har en del af tiden fra formanden ligeledes været lagt som booker, hvilket har
medført et par større arrangementer end tidligere.
For at trække mere liv og flere ”nye” gæster ind i S-Huset lancerede vi bla.
FredagsLounge. FredagsLounge har hele tiden været tænkt, som et alternativ til de
andre fredagsbarer (ikke en konkurrent), hvor vi tilbyder det man ellers ikke får
(drinks, fadøl etc.). FredagsLounge har fået god kritik af gæsterne, men desværre
ikke altid den store opbakning i forhold til antallet af kunder. For at ”lokke” flere
af de studerende til, åbnede vi op for at de forskellige retningsråd kunne ”låne”
FredagsLoungen gratis. De fik mulighed for at tjene ekstra penge til retningen, og
vi bliver eksponeret hos mange der ikke normalt benytter S-Huset. Indtil videre har
kun de internationale og Hegnets Fredagsbar takket ja til tilbuddet – begge dele har
været store succeser.
Derudover viste vi VM i fodbold i juni, satte priserne ned på mange produkter, forbedrede de interne muligheder for at leje/låne S-Husets lokaler (prisen/forholdene, hvilket bla. har resulteret i flere julefrokoster end tidligere). Det
største problem for udlejningerne er, at få dækket alle udgifter til både rengøring
m.v. men i lige så høj grad administrationen, da der ofte kan bruges meget tid på
selv små ting. Alt i alt har vi brugt meget energi og mange timer på denne del af
arbejdet, og det har i perioder flyttet fokus væk fra udviklingen og dele af den daglige drift af de faste afdelinger i S-Huset.
Årsfesten, koncerter/events udenfor kælderbaren, GrønDyst, VM i fodbold,
FredagsLounge og de private fester har været de største tidsrøvere, men det har
samtidig skabt et godt liv og udvikling både internt og eksternt.
Lagerstyring
Det har længe været fællesrådets og bestyrelsens ønske at S-Huset havde lagerstyring, som var tydeligere for alle. Det skal nævnes at vi kører vores egen minimalistiske form for lagerstyring, og at der er rimeligt styr på svind og lagerbeholdning.
Den ”rigtige” lagerstyringen tog sine spæde skridt, i form af et S-Hus udviklet program. Vi bremsede projektet da det nye overordnede regnskabsprogram, C5, havde
lagerfunktion. Senere fandt vi så desværre ud af at det ikke kunne køre med vores
nuværende kasseapparatsystem. Noter fra det selvudviklede program er gemt, og
lagerstyring står på dagsordenen for 2011.
I samme forbindelse er det planen at udvikle og opdatere den interne hjemmeside, så den i endnu større grad bliver en hjælp i forhold til lønindberetning og
driftsmæssig interessant statistik.
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Vi er begyndt at kontere alle indtægterne, så vi fremadrettet får et bedre indtryk af, hvad vi bruger penge på, og hvad PF tjener penge på. Der er lavet system
for optælling (lagerstyring) til arrangementer og events. Det er prøvekørt, og implementeres til alle arrangementer i 2011. Det giver os et mere præcist billede af
økonomien i kælderbaren, vores joints og arrangementer, da de forskellige afdelinger fremadrettet bliver faktureret indkøb (og det ikke længere er Kælderbaren der
står med hele regningen).
S-Husets indkørere
Grundet samarbejdsvanskeligheder var vi nødsaget til at opsige de 2 indkørere,
som har til ansvar at bestille og levere drikkevare til Kælderbaren og Kaffestuen.
Det skabte naturligt en større arbejdsbyrde for S-Hus formanden og S-Hus bestyreren i en periode. Der er nu ansat 3 indkørere i en ny arbejdsstruktur, der er under
fortsat udvikling. Indkørerne står fremover for al ugentligt indkøb til kælderbaren,
specieløl, ad hoc opgaver og indkøring/optælling til alle arrangementer/joints. På
sigt kunne indkørerafdelingen få et endnu større ansvarsområde.
For at forbedre indkørernes arbejdsforhold er der indkøbt en elpalleløfter.
Rengøring
Vi har skiftet til et privat rengøringsfirma. Tidligere havde vi udenlandske studerende ansat til at varetage rengøringen. Det private firma er af samme pris, men
rengøringsstandarden er hævet markant og så letter det vores arbejdsbyrde på administrationen. De udenlandske studerende der gjorde rent før blev alle tilbudt en
ny stilling i Kaffestuen, Kælderbaren eller PF Caféen.
Trivselsudvalget
I 2010 blev trivselsudvalget for alvor grundlagt. Vi startede udvalget i 2009,
uden rigtigt at holde møder eller andet. S-Husets Crew og medarbejdere har udpeget en sikkerhedsrepræsentant og en række andre repræsentanter til at sidde i
udvalget sammen med S-Husformanden og bestyreren.
Der har heldigvis ikke været voldsomt brug for trivselsudvalget i 2010, men
det er bestemt en positiv ting at have. Jeg ser gerne en større opmærksomhed på
udvalget i 2011, og forestiller mig at udvalgets medlemmer med fordel f.eks. kunne
være initiativtagere til sociale arrangementer.
PR Gruppen
PR Gruppen har sin egen beretning andet steds i beretningen.
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Tyveri
Pga. af tyveri er der lavet nyt system i forhold til penge- og klippekorthåndtering,
ændret arbejdsgange, skiftet alarm, koder og nøglesystem.
Leverandører og nye forretningsområder
På leverandørsiden er Hørkram skiftet ud med Metro, hvilket har givet en besparelse på 5-10 % (Carlsberg ikke medregnet). Alle øvrige leverandøraftaler er
genforhandlet, og forbedret. Ikke-eksisterende aftaler er lavet, bla. med spiritusproducenter og cigaretfirma.
Vi indgik en aftale med Moment, der skaffede os sponsorkopper, sponsorølglas
og en indkomst i form af salg af reklameplakater. Aftalen er dog sagt op med Moment, og et nyt firma er ved at blive aftalt ind i samarbejde om at promovere relevante firmaer m.v. i S-Huset. Der er muligheder for at forbedre S-Husets økonomi
yderligere, og denne type forretning vil vi forsøge at udbygge. Denne skal aftales
klart mellem den kommende S-Hus formand og S-Hus bestyreren, så arbejdsopgaven fordeles efter relevans.
For fortsat at kunne tilbyde de studerende på DTU alt det vi gør, til relativt
få penge eller gratis, mener vi, at der skal findes nye forretningsområder. Vi har
ansøgt om en S-Hus/PF bod på Roskilde Festival. Derudover forventer vi også at
fuldtidsansættelsen af John i Scenelys giver os mulighed for at lave en form for
overbygning mellem S-Huset og Scenelys – en ”eventafdeling” for arrangementer
udefra. En eventafdeling der i endnu større grad laver konferencer (i stil med Buildair Conference, der blev afholdt i efterårsferien) og andre events, hvor vi tilbyder
”hele pakken” (i stil med powerpoint ekspertisen til Bellacenter i 2009, men også
fester, hvor vi stiller med personale og teknik).
Tidsforbrug
I 2011 bør vi kigge på vores åbningstider. Hvorfor kan kælderbaren ikke løbe
rundt lørdag aften? Behøver kaffestuen have åbent til kl. 19.00? Kan PF Caféen
stadig ikke, rentabelt, løbe rundt i eksamensperioder, og skal den åbne/lukke tidligere i 3-ugers?
I samme forbindelse bør der kigges på personalets timer. Det er f.eks. ikke
nødvendigt at være 3 på arbejde i kælderbaren fra kl. 18.30 hver fredag. Der bør
ligge en besparelse i at optimere timerne i flere afdelinger.
Kaffestuen, PF Caféen og Kælderbaren
Disse 3 afdelinger har deres egne beretninger senere.
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Alt i alt er rigtig mange ting af de ovenstående tiltag til forbedringer netop lavet af S-Husets aktive og frivillige, og uden dette engagement og vilje, ville vi ikke
kunne opretholde et studenterhus med den udvikling der skal til.
Samarbejdet mellem ledelsen og de frivillige er på mange punkter stærkt, men
det ønskes at der kommer endnu større fokus på dette, og flere ting kan gøres i
samarbejde. Derfor en stor tak til alle der har lagt tid og kræfter i S-Huset.
For dette
Peter Tofte Philpsen og Erik Pouret Frydendahl

2.1.5

Uddannelsespolitisk koordinator

Posten som uddannelsespolitisk koordinator indebærer, som navnet antyder en
koordinering af uddannelsespolitikken på DTU. Dette betyder et formandsskab for
uddannelsespolitisk råd samt kontakt til en masse forskellige personer på DTU.
Derudover indgår der i posten også nogle eksterne udvalg som f.eks. UddannelsesPolitisk Udvalg under Danske Studerendes Fællesråd samt IngeniørUddannelsernes
Samråd.
Arbejdet er dog på ingen måde begrænset til disse opgaver da der opstår en
masse ad hoc eller andre underlige opgaver.
Langt størstedelen af arbejdsopgaverne er beskrevet andet steds i beretningen,
dette indebærer:
• UddannelsesPolitisk Råd
• UddannelsesPolitisk Gruppe
• IngeniørUddannelsernes Samråd
• PF valget
• DTU valget
• UddannelsesPolitisk Udvalg
• Årsfestreceptioner
• Hovedsikkerhedsudvalget
• Politikkonferencer
Af ting som ikke er beskrevet andet steds, men som stadig fortjener at blive
kommer herunder i deres korte form.
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Der har særligt været et studienævn, som har benyttet sig af at skrive til den
uddannelsespolitiske koordinator for at vende enkelte sager eller få mine indputs til
sagen. Dette har været studienævnet på Risø-DTU, som stadig har lidt indkøringsvanskeligheder
omkring undervisning efter fusionen med DTU. Aktive studerende i studienævnet
har kæmpet hårdt for de studerendes sag, og for dette skal de have en stor tak.
Jeg selv var også på besøg ude på Risø i begyndelsen af foråret, hvor de tre store obligatoriske fag på bæredygtig energi blev diskuteret. Det har tidligere været et
emne at disse fag foregik på Risø og dette gav uhensigtsmæssigt mange transport
problemer for 40-50 studerende frem for en enkelt underviser. Efter mit besøg har
det også været oppe i studienævnet og diskuteret blandt undervisningsgruppen på
Risø, og konklusionen er endt med at disse kurser nu foregår på DTU. Dette er også
understøttet af at antallet af studerende på kurserne var blevet så stort at der skulle
bygges nye undervisningsfaciliteter på Risø hvis de skulle huse alle de studerende.
Derudover har jeg deltaget i diverse receptioner, dette inkluder bl.a. afskeds og
tiltrædelsesreception i DSF, reception på RUC og tiltrædelsesreception for den nye
prorektor. Netop den nye prorektor havde jeg også et møde med kort efter han var
blevet valgt både for at sige tillykke, men også for at præsentere PF. Umiddelbart
vil PF dog ikke have den store kontakt med netop prorektor, da arbejdsområderne
for ham vil ligge andet steds.
En ting jeg også fik afprøvet allerede i januar 2010 var at holde tale for alle
de nystartende. Formanden var på skiferie og næstformanden måtte på selve dagen
ligge sig med sygdom. Talen blev dog klaret selvom præstation grundet den korte
forberedelse nok ikke var helt i top.
En ting der normalt hører under socialudvalgsformanden er boligpolitikken,
men grundet min lange involvering i beboerrådet på Kampsax kollegiet blev dette
område givet mig. Der er dog ikke sket noget særligt på dette område i 2010, og
desværre har det ikke været muligt at deltage i alle indstillingsudvalgets møder. Det
lykkedes dog at være med til førstebehandlingen af studieaktivitetsundersøgelsen
mens andenbehandlingen druknede i en SU-reform. Der var dog i marts et møde
i Danske Studerende- og elevers Kollegieråd (DSK), her blev den nye bestyrelse
valgt ligesom jeg selv blev en del af repræsentantskabet.
Et andet emne der har været stort i min periode og som relaterer sig til min post
har været praktikken for diplomingeniør studerende. Der har været klager over nogle praktikkoordinatorer, og disse har udtrykt ønske om at forbedre sig. Derudover
var der også nogle administrative problemer nede i 101 ved SU-kontoret. Tingene
blev diskuteret igennem på et møde og de umiddelbare problemer skulle gerne være løst og de var glade for at få af vide hvor de kunne forbedre sig.
Et af de mere spændende tiltag jeg i løbet af året har deltaget i var et frem-
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tidsseminar arrangeret i et samarbejde mellem Akademikernes Centralorganisation
(AC), Dansk Industri (DI) og Danske Studerendes Fællesråd (DSF). På dette seminar, som varede en halv dag, blev der diskuteret problemer med det nuværende
uddannelsessystem, samt hvordan det ideelle system skulle se ud. På baggrund af
seminaret skulle AC i samarbejde med DSF udarbejde en folder omkring ”best practice” inden for undervisning. Til dette skulle de bruge indputs fra de forskellige
universiteter, og nogle af dem jeg leverede er også kommet med i den endelige
tekst som dog endnu ikke er udgivet.
En ting omkring DSF, som ikke er nævnt andet steds i beretningen, er det fortsatte arbejde med at ændre kontingentnøglen i DSF. Der har været nogle få møder
med en repræsentant fra DSF, men der er endnu ikke kommet et endeligt forslag,
dette er dog noget jeg stadig arbejder videre med.
Til sidst vil jeg også sige tak til de faglige råd hvor jeg har været repræsentant i løbet af 2010, P&K-rådet som jeg desværre ikke har kunne følge fuldstændig
grundet andre møder, og særligt miljø-rådet som efter en klage over servering af
ren vegetarmad til et møde lavede en særlig kødpizza til næste møde, samt generelt
bare havde bacon til resten af møderne.
For dette
Søren Vang Fischer

2.1.6

Socialudvalgsformand

Som socialudvalgsformand i 2010 har jeg været formand for Socialudvalget,
Klubudvalget og Fælles fredagsbarsudvalget. Desuden har jeg været repræsentant
i Rektors Lokaleudvalg, Levevilkårsudvalget ved Danske Studerendes Fællesråd
og PFs indstillingsudvalg. Dog har arbejdet med boligpolitikken primært været behandlet af den uddannelsespolitiske koordinator, som også sad i Socialudvalget.
Som Socialudvalgsformand har arbejdet budt på mange forskellige opgaver og
udfordringer. En af dem har været at forsøge at gøre Socialudvalgets arrangementer endnu bedre, og trække endnu flere folk til. Det har også gjort sig gældende for
PF skitur, som Socialudvalget i år har fået ansvaret for at afholde. Da overlevering
er en vigtig ting, men for ofte bliver negligeret, er der blevet gjort meget ud af at
evaluere arrangementerne og finde ud af, hvor det er, vi kan gøre det bedre. Dette
har resulteret i udarbejdelsen af drejebøger, så de der arrangerer arrangementet til
de næste år, kan spare en masse tid og ressourcer ved at vide, hvilket arbejde der
skal gøres. Dette kan forhåbentlig munde ud i ekstra overskud til flere forbedringer.
Grundet lav deltagelse til Socialudvalgsmøderne, er der blevet arbejdet for,
hvordan de frivillige i udvalget kan motiveres, og hvordan det skal gøres når et
nyt udvalg træder til i det nye år. En vigtig ting fra dette er at være informativ
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og opkvalificerer nye medlemmer af udvalget. At brede det ud og fortælle hvilket
arbejde, der kan forventes, og hvor lang tid det tager, er også en vigtig del når personer i udvalget skal motiveres til at melde sig til diverse Socialudvalgs aktiviteter.
Dermed tages der mere hånd om dem og øger chancerne for at de lægger et stykke
frivilligt arbejde.
Har været mindre aktiv i DSF og på landspolitisk plan, da arbejdet kræver ekstra tid og overskud, hvilket der simpelthen ikke har været tid til at klare med alle
de daglige opgaver i PF samt studiet. Det er derfor et håb, at arbejdet med motivering af frivillige kan få andre aktive indenfor PF til at engagerer sig i dette område,
således, at vi kan være bedre repræsenteret.
For dette
Christian Nørr Jacobsen

2.1.7

International Koordinator

International Koordinator var en post, der blev oprettet af bestyrelsen for PF i
begyndelsen af 2010. Posten blev oprettet med tanken, at der skulle være nogen,
som skulle have som direkte ansvarsområde at tage sig af de internationale studerende. Da det på forhånd ikke var bestemt, hvilke opgaver posten skulle påtage sig,
så blev den også brugt til at klare nogen af de daglige driftsopgaver, og dermed
aflaste nogen af de andre bestyrelsesmedlemmer.
På første semester blev det meste af tiden brugt på driftsopgaver samt at terpe
”Vejviser til Legater og Fonde”, for således at finde midler til at kunne give lokalet
bagerst i S-huset et løft. Knud Højgaards Fond ansøgning returnerede positivt svar.
Derudover blev der brugt en del tid på at finde ud af, hvad der var sket med pladsen
til IDAs kvindeudvalg. Konklusionen var at Hypatia ville videresende både møde
indkaldelser samt referater. Hen over sommerferien blev IDAs kvindeudvalg nedlagt grundet intern omrokering i IDA.
Andet semester blev mest af alt brugt på at rekruttere nye medlemmer til det
internationale råd. Dette blev gjort ved 3 forskellige events, som gjorde at flere
studerende, som var interesseret i at hjælpe os med den slags events i fremtiden.
For flere detaljer se det Internationale Råd. Samtidig er der også blevet brugt tid
på at få udarbejdet et nyt forslag til principper for Buddy ordningen, da denne ikke har fungeret optimalt. Derudover blev der brugt tid på at hjælpe Peter Tofte,
S-Husformand, på at skrive en ansøgning til Jubilæumsfonden ang. S-Husfacaden.
For dette
Birgit Haastrup
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PFs Fællesråd 2010
Fællesrådets Forretningsudvalg - FRFU

FRFU har i år forsøgt at afholde alle møder med rettidig indkaldelser, og FRFU har forestået mødeledelsen af disse møder. FRFU havde fra start en vision om
at være bedre end tidligere til at opdatere vedtagende dokumenter, og holde bedre
styr på rettelser i referater mv. Denne vision fungerede rigtig godt i foråret gennem
nogle gode arbejdsfordelinger i forbindelse med møder. Da et medlem i FRFU i
efteråret var på udveksling, ændrede det noget på arbejdsfordelingen og gjorde, at
det ikke lykkedes lige så godt at opnå denne målsætning, selv om alle dokumenter
er blevet opdateret. Udover dette synes arbejdet i FRFU at have fungeret godt, og
arbejdsfordelingen har været god.
For dette
FRFU

2.2.2

Fællesrådsmøder 2010

Dette dokument indeholder korte sammendrag af de enkelte fællesrådsmøder.
Disse sammendrag er ikke fyldestgørende, men skal tages som muligheden for at
få et overblik over året i PF.
FR188
Fællesrådsmødet omhandlede i høj grad behandlingen af beretningen for Polyteknisk Forening 2010. Den fri diskussion koncentrerede sig i høj grad om vigtigheden af beretningen, samt om det var en Fællesrådsopgave eller en bestyrelsesopgave at udarbejde beretningen.
Følgende afgik TKU05 (levn fra FR møde i 2006). Derefter afgik PF’s bestyrelse
2009, hvorefter Fællesrådet 2009 afgik.
FR189
FR 189 fungerede som det tiltrædende møde for FR 2010. Efterfølgende tiltrådte PF’s bestyrelse 2010, med dertilhørende behandling af disses visionsoplæg.
Dette fokuserede i høj grad på internationalisering, indadvendt fokus på foreningen
mm. Derud over blev der behandlet retningslinjer for Bachelorstudiestarten, lige
som der blev vedtaget et fokuspapir for det nyoprettede studiestartsorgan KABS.
Endeligt blev udvalgslisten for 2010 udfyldt.
FR190
Ved dette møde blev der behandlede yderligere beretninger fra 2 foreninger
under PF. Ellers gik resten af mødet med behandlinger af to store punkter. Det
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første var budgetopfølgning for februar, hvor fællesrådet havde ytret et ønske om
en status på, hvorledes det gik økonomisk i foreningen. Det andet punkt var en
diskussion omkring et brev, som var sendt fra KABS til FR, hvori de kom med
nogle ændringsforslag til de papirer, som blev vedtaget på forrige møde.

FR191 - Temamøde
FR 191 var et temamøde, hvor det var ønsket at diskutere ”Foreningens fremtid”. Der blev igennem arbejde i forskellige grupper udarbejdet en række bullets,
som en gruppe på 3 fik til opgave at arbejde videre med.

FR192
FR 192 omhandlede hovedsageligt opdatering og nedlæggelse af en række lov
og statut udvalg. Samt en diskussion omkring en række politikpapirer, som skulle
gennemgås på den kommende DSF Politikkonference. Igen blev det også diskuteret, om hvorvidt PF skal være medlem af DSF.

FR193
Dette var det årlige budgetmøde, hvor PF’s budget bliver gennemgået for det
kommende år.

FR194
Til dette møde blev punktet om PF’s medlemskab af DSF diskuteret med medlemmer af DSF’s ledelse. Ydermere blev budgettet godkendt. Resten af mødet blev
brugt på at gennemgå og diskutere det arbejde, som var blevet udført af den gruppe,
som blev nedsat på temamødet.

FR195
Til dette FRmøde blev den kommende OPtursgruppe nedsat. Ydermere blev et
papir omhandlende visionerne for PF udarbejdet af visionsgruppen diskuteret, og
gruppen blev udvidet med 2 personer.

FR196
Til dette FRmøde blev Bestyrelsens evaluerings udvalg nedsat med Stinne Nørregaard
og Maria Salling. Derudover var der første behandling af 2 vedtægtsændringer
angående Ph.d. medlemmer og om Uddannelsespolitisk gruppe.
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FR197
Dette FRmøde omhandlede hovedsageligt opstilling til DTU’s organer. Der
blev valgt kandidater til akademisk råd og DTU’s bestyrelse, hvor der var kampvalg. Derudover blev lister for ISN godkendt.
Udover dette blev vedtægtsændringer fra sidste møde behandlet for anden gang og
vedtaget, og der blev gennemgået internt regnskab for 2009/10 og kvartals regnskab for indeværende år. Slutteligt blev planer for en ny S-Hus facade gennemgået.
FR198
Dette møde var igen et møde med mange personvalg til KABS 11, PF’s bestyrelse 2011, samt medlemmer til UPG, og CUU/DUU, hvor alle blev valgt. Videre
omhandlede mødet den generelle økonomiske situation i foreningen, hvor blandet
andet investeringer og likviditet er store emner, og forslag til ændring af vedtægter omkring grundfond blev diskuteret. Mødet blev afsluttet med en diskussion om
Polyteknisk Scenelys og fremtidsplaner for dette.
FR199
Dette møde blev indledt med suppleringsvalg til PF’s bestyrelse samt UPG
efterfulgt af anden behandling af vedtægtsændringer, samt forslag til ændring af
vedtægtsændringer omkring klubber i PF. Ydermere blev PF’s årsrapport fra 2009/10
godkendt, og der blev vedtaget ændringer til budgettet for Scenelys på baggrund af
sidste mødes diskussion.
FR200
Dette afsluttende møde er endnu ikke gennemført ved redaktionens deadline,
men de eneste punkter på dagsordenen er umiddelbart gennemgang af beretning og
nedsættelse af et lov og statut udvalg.
For dette
FRFU 2010

2.2.3

FAKU

Der blevet afholdt et møde i FAKU for at udveksle erfaringer blandt rådene,
samt nye og mindre nye bestyrelseskontakter. Listen er blevet brugt til at spørge
ind til, hvordan de forskellig råd hvervede nye medlemmer, for at sende denne erfaring videre til nystartede råd.
FAKU listen blev også brugt til at udsende den åbne del af FR indkaldelserne,
således at bestyrelseskontakterne fik disse direkte. Derudover er listen blevet brugt
løbende igennem året til at informere omkring diverse tilbud til de faglige råd fx
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fodboldturnering, IBM foredrag og andre ting som kunne være af interesse.
For dette
Birgit Haastrup

2.2.4

BRUTTO

I 2010 blev et enkelt møde i BRUTTO gruppen forsøgt arrangeret i forbindelse med arbejdet med årsfesttalen, desværre meldte kun et enkelt medlem positivt
tilbage, hvorfor mødet blev aflyst. I stedet blev gruppen inddraget på elektronisk
vis ved to forskellige lejligheder, først under arbejdet med årsfesttalen og derefter
under arbejdet med SU’reformen. I forbindelse med årsfesttalen blev talen af flere
omgange udsendt til gennemlæsning, hvilket affødte kommentarer i flere omgange
fra 5 forskellige gamle bestyrelsesmedlemmer. Under arbejdet med SU reformen
blev der igen udsendt mail, denne gang med svar fra 2 medlemmer.
Bestyrelsen 2010 er rigtigt godt tilfredse med Brutto gruppens respons og vurderer, at det er en værdifuld ressource for kommende bestyrelser. Kontaktformen
bør overvejes i hvert tilfælde under hensyntagende til det ønskede resultat.
For dette
Christian Vang Madsen

2.3

Valg

Der findes på DTU og i PF flere forskellige valg som på nogle områder er
overlappende hvilket kan give en del forvirring ind imellem.

2.3.1

PF valget

PF valget omhandler helt grundlæggende udelukkende valg til de faglige råd
samt fællesrådet og socialudvalget under PF. Det der tit forvirrer er, at man på
denne dag også vælger at opstille folk til studienævn og sikkerhedsudvalg denne
dag. Både sikkerhedsudvalg og studienævn hører under DTU valget, dog med den
undtagelse at det er de studerende selv der er ansvarlige for afholdelse af valget til
sikkerhedsudvalgene. Så skulle forvirringen også gerne være total.
Selve valget blev afholdt mandag den 4. oktober i S-huset og var langt hen af
vejen en stor omgang kaos. Der var gratis mad til alle de fremmødte, eller mere
korrekt så var der mad til dem der nåede at få noget. Således fik dele af madholdet
samt de ansvarlige for valget ikke noget at spise. Dette til trods for at der ellers var
indkøbt kød i en mængde der kunne brødføde et mindre afrikansk land.
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Udover disse mindre vanskeligheder var det ellers en ganske fornuftig dag idet
mængden af faglige råd satte ny rekord med 19 oprettede råd. Dette betyder at du
nu kun er enkelte diplomretninger som ikke har et fagligt råd og dette er jo glædeligt. Så håber jeg at fremtiden bliver endnu bedre således at alle retninger kan blive
repræsenteret ved et fagligt råd.
Der blev i løbet af aftenen uddelt nogle få priser for at honorere, dem der havde
ydet en ekstraordinær indsats gennem det seneste år.
Prisen for årets råd gik i 2010 til software og matematik idet de har formået at
skabe opmærksomhed omkring rådet og få stor deltagelse.
Årets politiker blev tildelt Sven Hermann Johansen for hans aktive deltagelse i
UPR, CUU og Danske Studerendes Fællesråd.
Den sidste pris, årets PF’er blev tildelt Rikke Holm Christensen for hendes
engagement i alt, hvad der har med PF at gøre. Der nævnes i flæng: fagligt råd,
fællesrådet, UPR, socialudvalget, indstillingsudvalget, S-huset og Scenelys. Det
kan ikke udelukkes at noget er blevet glemt.
Derudover blev den traditionsrige rådscup også afholdt. Dette indebar tre discipliner. Først en lille hurtig tip 13’er om DTU og PF. Der var dog ingen råd som
formåede at svare rigtigt på alle spørgsmål. Dernæst fulgte en ingeniøropgave om
at bygge det højeste tårn ud af spagetti, flamingokugler og lidt indpakningsfyld.
Denne konkurrence blev suverænt vundet af fysikrådet der lavede et ganske stabilt
tårn, som opnåede en anseelig højde. Sidste disciplin skulle teste samarbejdet intern i rådene og bød således på den klassiske ølkasse stafet. Denne diciplin blev
vundet af det nyligt oprettede maskinråd.
Når man i sidste ende gjorde resultatet fra de tre konkurrencer op blev sejren tildelt fysikrådet, hvilket i særdeleshed skyldtes deres fremragende tårnbygningsevner.
Følgende retninger har konstitueret råd for 2010/2011:
• Civil Biotek
• Civil BygTek
• Civil Design
• Civil Elektro
• Civil Fysnan
• Civil IT&Kom
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• Civil KemiTeknik
• Civil Mat
• Civil Medico
• Civil Miljø
• Civil P&K
• Civil Software
• Civil TBM (S&P)
• Diplom Byg
• Diplom Elektro
• Diplom IT
• Diplom Kbioøk
• Diplom Maskin
• Diplom Trafik

2.3.2

DTU valget

DTU valget er så det, der omhandler de organer, der hører under DTU, det vil
sige studienævnene, CUU, DUU, akademisk råd, DTU bestyrelse og sikkerhedsudvalgene.
Der forsøgtes i 2010 at indføre et elektronisk valgsystem, som dog ikke var
fulgt funktionelt fra starten, så der blev både benyttet den elektroniske version samt
den gamle med papirer. Der var i år mindre problemer end det ellers har været tilfældet de seneste par år med at få fyldt folk ind i alle udvalg. Således lykkedes
det i år at få alle studienævn fyldt helt op, inklusiv problembarnet DTU Aqua. Ved
enkelte institutter var der flere opstillede end pladser, men dette blev løst i fordragelighed, og således at der er den bedste spredning af studerende på tværs af
retninger og faglige råd.
Der blev også uden de store problemer fyldt op i både CUU, DUU og akademisk råd, mens valget til DTU bestyrelse blev sendt til afstemning blandt de
studerende.
Sikkerhedsudvalgene som PF selv skulle stå for viste igen en lav interesse,
således er det langt under halvdelen af alle studenterpladser, der er blevet fyldt op
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hvilket er beklageligt da sikkerhedsudvalgene også er ansvarlige for undervisningsmiljøet. Jeg håber at der i fremtiden vil komme større interesse for dette område
også, og at vi ellers bare fortsætter det gode arbejde med engagerede studerende i
alle udvalg.
For dette
Søren Vang Fischer

2.4
2.4.1

Faglige råd - Civil
Civil BYG-rådet

Vi har i dette år haft fokus på at skabe sammenhold mellem de forskellige
årgange på civil byg-retningen. Vi har gjort en række tiltag for at samle årgangene.
I februar investerede civil BYG-rådet i et sæt gode højtalere. Disse er jævnligt
blevet lejet ud til både egen og andre retninger.
I foråret 2010 afholdte civil BYG-rådet en tema-fest i Ostenfeld kælderen. Denne var med spisning for alle civil byggere og senere var festen åben. Udvalget havde
nogle hårde dage op til festen da Carlsberg strejkede og øllen derfor måtte skaffes
på anden måde. Festen var en stor succes da de 70 spisende gæster var en god blanding af alle årgange. Desuden var kælderen rigtig godt besøgt da den åbnede for
andre gæster. Rådet har i øjeblikket nedsat et udvalg så succesen kan gentages til
foråret.
Senere i foråret arrangerede BYG-rådet en hyttetur. Da vi ikke kunne få en hytte der var tilstrækkelig stor blev turen kun for rådet. Det var en rigtig god weekend,
og der bliver til næste forår afholdt en større hyttetur hvor vi vil forsøge at samle
mange civil byggere fra alle årgange.
I starten af efteråret delte civil BYG-rådet et telt med miljøsterne og diplom IT
til sensommerfesten. Festen var en succes.
Sidste år havde rådet succes med en BYG-dag der havde til formål at gøre de
nye studerende opmærksom på eksistensen af civil BYG-rådet og PF. Dagen havde
også til formål at hverve nye medlemmer til rådet. Denne dag blev gentaget i år. I
modsætning til sidste år var formålet ikke at hverve medlemmer men derimod oplyse de nye studerende om hvilken rolle vi som fagligt råd har. Desuden fortalt vi
hvilke mennesker man kan henvende sig til hvis man har noget konstruktiv kritik.
Dagen resulterede i at 5 byg ’10’ere har valgt at blive konstituerede medlemmer.
Dette bringer antallet af konstituerede medlemmer op på 29.
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I slutningen af november afholdte Diagonalen og civil BYG-rådet julefrokost
for alle byggere, inkl. transport. Målet var 100 spisende gæster, men vi endte med
at være 160. Festen var en succes og alle årgange var godt repræsenteret.
Vores fokus igennem året har generelt været at skabe sammenhold årgangene
imellem. For at opnå dette har rådet lavet en række arrangementer. Der er allerede
planlagt lignende arrangementer for næste år.
For dette
Jacob Svejgaard

2.4.2

Civil Design-rådet

Designrådet er det faglige råd under PF, der varetager de studerendes interesser på retningen Design & Innovation. Vi samarbejder via Campusnet, en lukket
Facebook gruppe og åbne møder i 414-027, hvor alle interessere er velkommen til
at deltage.
De fleste medlemmer i designrådet sidder også i andre udvalg både under DTU
og PF, hvilket giver os netværksresurser til at påvirke de beslutningsprocessor der
er væsentlige for Design studerende.
Megen energi bliver også lagt i at varetage positive relationer til vores institut
ledelse, DTU’s ledelse og PF, og det er netop gennem disse relationer at vi nu
har opnået vigtige ændringer i vores studiemiljø. Det er derfor også med største
fornøjelse at vi også modtager ønsker og arbejdsopgaver fra vores institut, vores
undervisere, MEK-IT, Design værkstedet, osv.
Året der gik i designrådet 2010:
Gardiner og ny projektor
Pascal udarbejder forslag/klage der bliver godkendt og installeret, sammen med
vores nye projektor er det for første gang i Design og innovations historie nu også
muligt at se præcis hvad læren fremviser på lærredet.
Tak til Lektor Torben Lenau for hjælpen.
Printer systemer
Gennem det sidste år har Pascal samarbejdet intensivt med MEK-IT og vi er
gået fra fejlbehæftede systemer, der ikke kunne printe fra elevernes notebook og
farveplottere der var offline i flere måneder til tekniske systemer, der nu ofte virker
tilfredsstillende. Og som noget nyt i vores hjørne af DTU er Designrådet nu ved at
oparbejde et positivt forhold til MEK-IT, der så småt er begyndt at prioriterer og
inddrage de studerende i beslutningsprocesserne.
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Tak til Mek-It supporter Jannick for den engagerede arbejdsindsats.
Åbent hus
Bjarke, Line, Coni og Benjamin arrangerede Åbent Hus i samarbejde med Sektionsleder Per Boelskifte, der har bedt Designrådet om hjælp.
Flagmodellen
Pascal: Efter opfordring fra Designrådet er Design & Innovation Bachelor retningen blevet ændret således at vi opfylder flagmodellen og nu har 25% valgfag.
Tak til Per Boelskifte for at lytte til elevernes ønsker.
Sensommerfest
Bjarke, Jinni, Charlotte og Line fra Designrådet samt alle vores fantastiske
Design Vektorer stod for en glimrende fest i samarbejde med P&K og Fys/Nan.
Vores telt udmærkede sig med højeste omsætning.
Tak til P&K samt Fys Nan for glimrende samarbejde.
Festudvalget
Design og innovation har sit eget festudvalg der arangere fester for alle designstuderende.
Tak til vores institut for udlån af lokaler.
For dette
Pascal Mikkelsen

2.4.3

Civil ElKo-rådet

Dette er årsberetningen for ElKo, som er en sammenslutning af de faglige råd
for Civil Elektro og Civil IT & Kommunikationsteknologi og siden konstitueringen
i efteråret 2010 også inkluderer Diplom Elektro
I det forgangne år har Elko fået et nyt logo. Vi siger velkommen til det nye logo
og håber på mange fine forsider og headere.
En af årets største begivenheder for ElKo er, at der er kommet tilvækst i rådet
under konstitueringen i efteråret. Diplom Elektro havde ønsket om at genoprette
et fagligt råd, men manglede folk til det. For at hjælpe dem på vej har Elko taget
dem under sine vinger og sørget for at rådet kan oprettes – Ligesom vi gjorde med
Civil It & Kom rådet nogle år tilbage. Vi ser frem til et godt samarbejde og håber
på at Diplom Elektro kan besætte samtlige rådsposter med folk fra Diplom Elektro
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til den kommende konstituering.
Samarbejdet med fredagsbaren Hegnet er stadig eksisterende, men har aftaget
lidt pga. nye generelle retningslinjer i Hegnet samt den nuværende situation Hegnet befinder sig i grundet ombygningen i 342. Men vi glæder os til at renoveringen
er overstået (efter planen i midten af april 2011) og håber på at kunde invitere til
arrangementer og fester i Hegnet, når de er flyttet tilbage til 342.
Til årets sensommerfest havde ElKo ansvaret for et helt telt. Det viste sig at
være en større udfordring end antaget. Den største udfordring lå i at byde på god
underholding og fest, selvom vi ikke fik støtte i form af sponsorat fra en eneste
virksomhed. På trods af flere uheldige epsioder op til og under festen, blev der alligevel generet et godt overskud, dog noget mindre end sidste år. Stemning var også
til stede især da live bandet gik på.
Elkos stadig ret unge hyttetur HHH (Herre Hygge Hyttetur ) begynder for alvor
at blive en succes, deltagelsen var større end de andre år, og folk kamphyggede sig
som altid.
Længe har vi arbejdet på at lave fede elektro og it & kom t-shirts. Designet begynder endelig at være på plads og bliver sendt til produktion i starten af 2011. Vi
glæder os til at se vores studerende repræsentere deres retning med de flotte t-shirts.
Den årlige julefrokost blev traditionen tro selvfølgelig også afholdt. Dette skete
i samarbejde med Miljø rådet og vi fyrede op for en hyggelig fest i S-huset.
Vores mål for 2011 er at få flere medlemmer gennem mere PR og skabe flere
muligheder til at møde Elko, samt at afholde flere spændende arrangementer.
For dette
Bjarne Pedersen

2.4.4

Civil K/Bio/S&P-rådene

K/Bio/S&P-rådene har i løbet af 2010 holdt møder ca. en gang om måneden.
Ved konstitueringen i oktober alle 3 retninger ganske godt repræsenteret, med flest
(19) medlemmer fra biotek, deriblandt en masse nye medlemmer. Det har i de senere år knebet lidt med deltagere fra biotek, så det er godt at der kom en masse nye
med.
K/Bio/S&P-rådene har - ligesom i de foregående år - været meget bevidste om
at få diskuteret og taget stilling til alle socialudvalgs- og fællesrådspunkter, således
at vores repræsentanter har haft lettere ved at fremføre rådenes holdninger og ideer
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på møderne.
I september holdte repræsentanter fra rådene et oplæg om de faglige råd for de
nystartende, med en gratis øl eller sodavand og efterfølgende grill i Etherrummet.
Dette virkede som et godt arrangement, som fik en del nye med i rådet.
I 2010 har K/Bio/S&P-rådene arbejdet på at få en ny hjemmeside op at stå,
da det gamle design er en smule kedeligt. Dette er ikke helt lykkes endnu, men
den nye side skulle være på trapperne. I starten af februar blev der atter arrangeret
KBioS-hyttetur for alle de studerende på de tre retninger. Den foregik som sædvanlig i Polarhytten med fastelavn som tema og var en stor succes. I 3-ugers i juni
afholdte K/Bio/S&P-rådene i samarbejde med Etherrummet en sommerfest i hullet
mellem 208 og 210. Der blev i år solgt is som ekstra event. Vejret var meget imod
festen, med masser af regn, men folk trodsede til en vis grad regnen og festen blev
stadig super. I september blev der så holdt SenSommerFest igen, efter der sidste
år blev holdt CO2penhagen i stedet. Denne fest var en stor succes med engle og
dæmoner som tema i teltet. I november blev der traditionen tro afholdt KBioSDiplom Kemi julefrokost, igen i år var det en kæmpe succes, hvor der var ca. 350
glade mennesker til spisning i gedestalden og efterfølgende stor fest i Etherrummet.
For dette
Jan Erik Nielsen

2.4.5

Civil MedTek-rådet

Året 2010 har været stille og roligt i Medicin og Teknologis faglige råd. Vi
har heldigvis valgt mange gengangere i oktober til rådet, herunder undertegnede,
hvilket forhåbentlig skaber god sammenhæng på tværs af årgangene og aktiviteterne. Alligevel er der også kommet en del nye, engagerede studerende til fra årgang
2010, som allerede har besat vigtige poster i rådet. Det er rart, at selv de nye kan
vise så stort engagement.
Feedback fra rusturen har været rigtig god, og vi har allerede søsat nye tanker
om næste års tur. I denne sammenhæng skal vores nye KABS’er, Malene Uhrbrand Sørensen, også nævnes. Hun overtog posten i starten af november, og for det
skal hun have et stort tak fra rådet. Ydermere, skal den afgående KABS’er, Casper
Kaae Sønderby, også have et stort tak for den fremragende og kompetente præstation igennem året.
Skitursudvalget har endnu engang været fremme i skoene, og udvist enorm kreativitet i planlægning af skituren i uge 4. Alt fra picnic, fællesspisning, pub-crawl
til rusturs-band er allerede på tegnebrættet. Det er stort set samme model som i
2010, hvilket var en stor succes. Vi glæder os meget!
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Igen er der blevet valgt 10 engagerede studerende til Studieudvalget*, som
ydermere kan se frem til formandsskifte efter nytår, hvis alt går efter planen. KajÅge Henneberg overtager formandsposten efter Jørgen Arendt Jensen.
Vi ser frem til et nyt og spændende år med Medicin og Teknologi, og ser lige
så frem til at byde den nye bestyrelse velkommen til snack, snak og hygge i rådet ligesom alle andre til hver en tid også er velkommen.
*Studieudvalget er Institutstudienævnet blot udelukkende for Medicin og Teknologiretningen. Eftersom retningen befinder sig på to universiteter, er dette et krav fra
begge institutioner.
For dette
Mikael Ott-Ebbesen

2.4.6

Civil Miljø-rådet

Aktive miljøster fra Miljørådet rundede 2009 af med en installation foran Rundetårn for at fremme klimavenlige julegaveidéer i forbindelse med Klimatopmødet
i København. Derefter tog 2010 fart med et stærkt konstitueret ’Miljøråd 2010’,
der var fuld af aktive og engagerede miljøster.
Engagement, hygge og diskussionslyst er kendetegnende for Miljørådet – også
i 2010. Der er gennem året blevet afholdt flere tilbagevendende og nye succesfulde arrangementer for miljøsterne; bl.a. filmaftener i Dafnie’s Lounge (miljøsternes
nyåbnede hyggerum i bygning 114), aktivfest i Miljørådet, grillfest og Miljøhytteturen
E10. Derudover har Miljørådet arbejdet på at forstærke båndene til andre retninger gennem vores årligt tilbagevendende forårsfest hvor alle retninger var inviteret
samt vores efterhånden traditionsrig julefrokost med ElKo. Nye konstellationer er
også kommet til i 2010. Miljø valgte i år at afholde Sensommerfest i selskab med
Byg m.fl. og også for 2011 er planlægningen af events med andre retninger godt i
gang.
Miljørådet har med gode diskussioner og debatter været med til at behandle
omlægningen af studiestarten i PF. Visioner for Miljørådet samt dets rolle og ansvar i relation til de internationale studerende på retningen har endvidere været et
essentielt diskuteret punkt i løbet af året.
Miljørådet er igennem 2010 kommet med flere nye tiltag, der skal bære rådet
ind i 2011. Der er planlagt en faglig introduktion til fagprojekt, en hyttetur primo 2011 for 2-årige studerende på miljøkandidaten, en campingtur til Hareskoven, og der er foreslået en intern miljøfest for at styrke sammenholdet på tværs af
årgangene.
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Igennem en årrække har Miljøretningen haft en fantastisk bachelorstudiestartskoordinator, Rasmus Jacobsen, der desværre har valgt at stoppe sit meget værdsatte
arbejde i år. Miljørådet planlægger i øjeblikket en afsked med ham, og kender vi
miljøsterne ret, så bliver det en både hyggelig og festlig begivenhed.
Miljørådet har arbejdet på at få informationer og gennemskuelighed om rådet
og PF’s arbejde og struktur ud til de nystartende studerende på Miljøretningen. Det
føler vi er lykkedes; ved PF valg i oktober 2010 var der stor valgdeltagelse og interesse, og flere repræsentantskabsposter i PF organer blev besat. Miljørådet er nu 26
medlemmer stærkt og har fået en ny, dygtig formand – Anne Schouby Hemdorff.
Derudover er det lykkedes at få valgt en miljøst ind i PF’s bestyrelse, tilmed som
formand for hele foreningen! Miljørådet ønsker Aske Nydam Guldberg et stort tillykke!
For dette
Julie Friis Ziersen

2.4.7

Civil P&K

I året for Produktion og Konstruktion (P&K) er det sket en masse. Starten af
året bød på et formandsskifte, idet den først valgte formand tog væk i hele foråret
og dermed trak sig fra sin post. Rådet valgte dog enstemmigt en ny formand, så
det var intet problem. Rådsmøderne har generelt handlet om de arrangementer,
der skulle afholdes; hvordan skal det afholdes, hvem er ansvarlig, får de ansvarlige noget for deres arbejde osv. Dette har medført at der i starten af det nye år,
vil blive nedsat nogle vedtægter og retningslinjer, så alle ved hvad de går ind til.
Dette gør det også nemmere at promovere P&K rådet mht. præcis hvad rådet er,
og på den måde kan der forhåbentligt komme flere stærke kræfter til rådet, sådan
at det ikke altid ender med at de samme står for det hele. Til rådsmøderne blev
også RISØ vendt meget i foråret, idet flere fra rådet havde fag derude og var dybt
utilfredse med undervisningen og lokalerne. De sørgede for at gøre Instituttet Risø
opmærksomme på dette, og kæmpede en brag kamp mod dem. FR punkterne blev
også diskuteret meget i løbet af året, og rådet er blevet klart mere diskussionsivrige/holdningsprægede.
Arrangementerne i løbet af året har været; to gange åbent hus, en hyggedag
med grill og diverse spil, sensommerfest i telt med Design og Fysik, Oktoberfest
spisning for de nystartende med Design, en hyttetur for de nystartende i Klintehytten og sidst men ikke mindst en julefrokost for alle årgange i Ostenfeld kælderen.
Alle arrangementer blev afholdt med stor succes og mange tilmeldte. Dog var der
lidt problemer i forbindelse med den afholdte hyttetur, idet 5 russer tog til Næstved
og i byen fredag aften. Lørdag morgen, blev disse fem smidt hjem og det skabte
selvfølgelig lidt dårlig stemning. Men stemningen og fokuset blev hurtigt vendt,
således, at når der tænkes på hytteturen nu, tænkes der nærmest kun på hvor fan-
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tastisk turen var. Dette kan blandt andet Vestas takke for, idet en super god mand
herfra var ude og forklare lidt om at være ingeniør. Desuden stod han også for en
sjov øvelse, hvor fire grupper dystede om hurtigst at bygge en lego vindmølle.
Rådet har i år valgt at nedlægge hjemmesiden pogk.dk, efter at siden var blevet
hacket. I stedet er det nu oprettet en facebookgruppe – således at billeder stadig
kan deles og informationer fra en P&K studerende til en anden, nemt kan ske. Desuden har rådet oprettet en campusnet gruppe, hvor alle årgange P&K’ere er med i.
I denne gruppe kan rådet bl.a. informere om alle arrangementer der bliver afholdt
og om hvornår rådsmøderne ligger.
Her til sidst kan det også nævnes at ingeniørarbejde for nye P&K’ere er lavet
helt om. Nu skal der bygges en Stirling motor, der meget gerne må køre. Dermed
kan der laves målinger og en analyse på disse. For hver uge bliver der præsenteret
et teknologisk linjefag og faget bliver så sat i sammenhæng med Stirling motoren.
Dermed får de nye et godt kendskab til mulighederne på retningen.
For dette
Lisbeth Kronborg Jensen

2.4.8

Civil S/M-rådet

S/M-rådet har det seneste år gennemgået en del forandringer. Mange nye kræfter er kommet til og rådet er blevet mere organiseret end tidligere.
I begyndelsen af året indsatte rådet to nye formænd, Peter Christian Koch og
Niklas Quarfot Nielsen, for hhv. matematik og software rådet.
Vi har arbejdet på at rådet skal blive bedre repræsenteret i FR ved blandt andet
at møde fuldtallige op til fællesrådsmøderne og i rådsregi på forhånd tage stilling
til emnerne der står til diskussion.
Vi har i løbet af året afholdt en række arrangementer, hvoraf vi kan nævne:
• S/M julefrokost ’09 i januar
• Hyttetur i begyndelsen af året
• LAN party i påskeferien
• LAgeN party (pigernes fest, hvor de spilletrætte drenge kan joine)
• IMM’s sommerafslutning (udendørs arrangement med gratis mad og øl for
alle software- og matematikstuderende samt ansatte ved DTU Informatik og
MAT)
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• Sensommerfesten, hvor vi sammen med Medicorådet stod for Telt E
• Introtur for alle nye alle nyoptagne på bachelorlinjerne Softwareteknologi og
Matematik & Teknologi
• LAN party i efterårsferien
• S/M julefrokost ’10
• S/M juleklip
Desuden har et par rådsmedlemmer sat sig for, at gøre noget mere for pigerne på S/M, hvilket har resulteret i en række nye tiltag, blandt andet ovennævnte
LAgeN-party, en pigejulefrokost og for nyligt et fagligt arrangement, hvor institutdirektør ved DTU Informatik, Helle Rootzén deltog.
For at udbrede kendskabet til S/M-rådet på linjerne, er der også blevet gjort en
række tiltag, blandt andet mødte rådsformændene op til de nystartendes semestermorgen, hvor de informerede om rådet og uddelte visitkort med arrangementsdatoer og kontaktinformationer.
I begyndelsen af efterårssemestret afholdte vi et infomøde for interesserede for
til dels at oplyse om hvad vi kan bruges til, og til dels for at rekruttere endnu flere nye kræfter. Mødet forløb som et traditionelt rådsmøde, blot i større skala med
lidt flere forklaringer undervejs – på den måde kunne de fremmødte se, hvordan
rådsarbejdet foregår i mere uformelle rammer. Infomødet var en stor succes, hvor
over 40 deltog.
For at udnytte alle de gode idéer, har vi nedsat en PR-gruppe, der skal sørge for
at bringe informationer om arrangementer og rådet generelt ud til de studerende.
Derudover sørger gruppen for praktiske ting, såsom at trykke plakater og bestille
billetarmbånd.
Gruppen har desuden oprettet S/M-nyt, der fungerer som en mere uformel platform til at fortælle om de ting der rører sig på retningerne.
For også at sætte fokus på fagligheden i S/M-rådets arbejde, har vi som nævnt
afholdt Helle Rootzén-pigearrangementet , ligesom vi har oprettet et fagligt udvalg, som vil tage sig af at afholde fagaftener, hvor virksomheder og forskere fra
institutterne kan holde foredag og evt. workshops for software- og matematikstuderende. Både MAT og DTU Informatik har allerede nu tilkendegivet at de gerne
vil støtte sådanne arrangementer. Derudover har vi inviteret de to studieretningsledere til at deltage i vores rådsmøder, så de kan få en større indsigt i vores arbejde,
og vi måske fremover kan drage større fordel af hinanden. Indtil videre har Peter
Røgen fra MAT deltaget i et møde.
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39

Internt i rådet har vi i løbet af året lavet et udkast til målsætninger og principper, samt forsøgt at samle og derved sikre overleveringer, sådan at vi kan fremover
kan arbejde mere organiseret. I foråret afholdte vi en S/M-rådstemadag, hvor vi fik
beskrevet procedurer i forbindelse med de arrangementer vi afholder, sam fastsat
principper for vores mødegang.
For dette
Peter Christian Koch og Niklas Quarfot Nielsen

2.4.9

Civil FN-rådet

I 2010 har FN-rådet holdt møder ca. 1 gang månedligt, og har været stærkt repræsenteret i forskellige organer i DTU og PF.
FN-rådet lagde i foråret 2010 ud med at holde en vellykket hyttetur i Polarhytten. Der mødte 40 fysikere op og turen var en stor succes. I april holdt rådet et
socialt event for alle fysikstuderende, hvor vi tog afsked med vores meget populære
studieleder og bød den nye studieleder velkommen. Her skulle der testes hvem af
de to der var den mest egnede studieleder ved lade dem dyste i at bygge atommodeller, blande drinks og i at afkode LaTeX-kode. Her vandt vores nye studieleder,
som fik et kroketsæt og ølkroketregler til gave, så han kunne lære de studerende
bedre at kende.
I juni afholdte FN-rådet et grillarrangement for alle fysikårgangene med gratis
mad og et foredrag om, hvem PF og FN-rådet var. Til dette arrangement mødte
der 112 personer op, hvor mange af deltagerne fik vækket interesse for PF og FNrådet. Gennem året har vi arbejdet på synlighed gennem reklame, et samarbejde
med vektorerne, en hyttetur og et grillarrangement. Derudover blev der på introturen afholdt et foredrag om PF og FN-rådet, hvilket vækkede stor interesse.
Efteråret startede ud med sensommerfesten, hvor FN-rådet stod for baren. Der
mødte mange lystige fysikere op og der var godt gang i teltet. I november blev julefrokosten holdt i S-husets læsesal, hvor der var 140 med til spisningen.
Til det konstituerende møde ville mere end 30 fysikere blive medlem af rådet,
og vi var derfor desværre nødt til at fravælge nogle pga. loftet på 30 medlemmer.
De mange nye ansigter har gjort at antallet af mødedeltagere er steget betragteligt,
hvilket har gjort det meget lettere at lave arrangementer og giver muligheder for et
endnu højere aktivitetsniveau.
I samarbejde med vores tidligere studieleder har vi længe arbejdet på at gøre
Nanobaren til et socialt midtpunkt for fysikerne. Den nye nanobar blev indviet i
september med ny projektor, Wii, brætspil, nyt køkken og meget mere. Vi har desuden arbejdet for at lave bedre arbejdsplader ud af den nedlagte databar.
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FN-rådet uddelte i november prisen ”Årets Fysikunderviser” til fysikprojektdagen. Formålet med prisen var at skabe fokus på undervisningskvaliteten og heriblandt mere engagement blandt underviserne.
For dette
Michael Jørgensen

2.5
2.5.1

Faglige råd - Diplom
Diplom BYG-rådet

Rådet har været inaktivt i 2010 og derfor følger der ikke en årsberetning for
dette.

2.5.2

Diplom IT-rådet

Rådet har, seneste år, været med til at sørge for et telt i sensommerfesten. Det
skal siges at diplom IT ikke har haft et telt i 5 år.
Vi har holdt trappeindvielse og et jubilæum for trappen på matematiktorvet
som vi indviedede for 2 år siden. Vi har, specielt i år, oplevet en god deltagelse fra
studerende fra diplom IT og det er generelt et populært arrangement. Der var desuden også deltagelse fra andre retninger på DTU. Derfor vil vi forsøge at udvide
arrangementet næste år, ved at involvere en fredagsbar.
Vi oplever helt generelt problemer med at få de studerende til at melde sig ind
i rådet og støtte op om de arrangementer, vi forsøger at få på benene.
Derudover er vi ved at skabe et samarbejde med Jens Sparsø for at sørge for at
rådet kan varetage de opgaver vi bør varetage og ikke kun arrangere fester. Dette
er han positiv overfor og vi er ved at få en åben dialog omkring hvordan vi kan
hjælpe hinanden.
For dette
Esben Klindt

2.5.3

Diplom Kemi-rådet

2010 startede med et nyt, uerfarent fagligt råd, som kun lige havde det nødvendige
antal medlemmer. Det første halve år blev derfor brugt på oplæring af nye kræfter, med hjælp fra tidligere medlemmer af rådet, samt på at finde nye medlemmer
blandt de nyeste årgange på Diplom Kemi. Vi har i den forbindelse oprettet en

2.6 Internationale Råd
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Facebook-gruppe, der kort beskriver fagligt råd og oplyser om relevante arrangementer. Året slutter af med en beskrivelse af rådets visioner, samt med et navneskift
til ”Fagligt Råd Diplom Kemi”, da rådet dækker begge Diplom Kemi-retninger.
I efteråret er der blevet lagt vægt på synlighed og aktiv deltagelse i sociale arrangementer. I den sammenhæng, har vi haft vi en post på Retningsdagen, hvor vi
hilste på de nye Russere, og vi har deltaget aktivt i PF’s motionsløb, samt 2. Kvadrant Julefrokost. Derudover har vi opdateret vores hjemmeside på pf.dk.
Vi har hele året været repræsenteret i institutstudienævnet på Institut for Kemiteknik samt Institut for Kemi, Socialudvalget og Fællesrådet.
Målet for det kommende år, er at deltage aktivt i flere sociale arrangementer,
bl.a. Sensommerfesten. Derudover vil vi fortsat holde os aktive og orienterede i
institutter, som er tilknyttet retningen. Vi vil holde os orienteret om de studerendes
tilfredshed vedrørende de kurser, der tidligere har været problematiske, samt de
kurser, der er blevet omstruktureret.
Ved semesterstart vil vi lægge vægt på kontakt med de nye Russere, for at sikre
Fagligt Råd Diplom Kemis fremtid.
For dette
Majken Jessen

2.6

Internationale Råd

Det første semester var der lidt for mange bolde i luften til at jeg rigtig fik gjort
noget ved det internationale råd. Der blev afholdt to møder i det første semester,
for at finde ud af hvad der skulle arbejdes på. Andet semester begyndte der at ske
en del mere, og 4 forskellige events blev planlagt.
Den første event var uddeling af risengrød og snaps i Kælderbaren på en tirsdag
for således at gør aftenen mere dansk, så de internationale studerende kunne opleve
de var kommet til et andet land og få lov til at smage noget dansk. Der var meget
positiv feedback fra de internationale studerende. Det andet event var en PFkino
event, Dogville, hvor de internationale studerende kunne få lov til at se en film af
en dansk instruktør. Dette viste sig at være uden den store interesse for de internationale studerende, og det blev besluttet ikke at afholde den slags events igen.
Det tredie event var en fest for de internationale studerende, hvor mange havde
en rigtig sjov aften. Det fjerde event var en en kombineret FredagsLounge og beer
pong turnering, som blev afholdt for at få nogen midler, som rådet kunne bruge til
fordel for de studerende. Eventen var en stor succes, med 16 deltagende hold, et
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fyldt S-Hus, og mange studerende som sagde de gerne ville være frivillige en anden gang. Samtidig er der også blevet holdt løbende møder med det internationale
kontor for at sikre os at vores events var tidssvarende, og at der ikke var et overlap.
Det første møde i det nye år er blevet afholdt, hvor at noget af kalenderen for
det næste semester er blevet fastlagt. Derudover er rådet begyndt at arbejde på et
logo, som kan bruges overfor de internationale studerende, således at de kan kende
det internationale råd, og som inkorporer elementer fra PF logoet.
For dette
Birgit Haastrup

3 Forretningssektoren
3.1

Ansatte

I slutningen ar året blev medarbejderstaben i PF udvidet med en nyansættelse.
John Martin Sebastian blev ansat som leder af Scenelys samt teknisk chef for SHuset. Således er der i PF nu 3 fultidsansatte.
PF har i 2010, udover vores fuldtidsansatte, og ansatte i S-Huset, også haft en
række ”fritids” medarbejdere. Som sædvanlig har vi haft hele civilstudiestarten,
Buddy koordinatorer, plakatmand, og IT-mand ansat. Opfordringen fra 2009 om at
have en sekretariatets medhjælper op til studiestarten blev fulgt og fungerede helt
efter hensigten.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

3.2

Forretningsrådet - FRR

I 2010 blev der desværre kun afholdt 2 møder i FRR, et tredje blev aflyst pga.
for få deltagere fra seniorerne.
På det første møde var der, udover en præsentation af den nye bestyrelse og
S-Husbestyrer, en diskussion omkring rådets fremtidige virke. Konklusionen blev,
at der skulle indkaldes til møder, når der skulle bruges inspiration og råd i større
beslutninger. I mindre sager kunne diskussionen klares via mail. Den sidste mulighed blev benyttet ved det aflyste møde.
På det andet møde blev lønregulering af de ansatte diskuteret samt budgettet
for 2010/2011 gennemgået
For dette
Simon Dam Grønnegaard
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3.3

Forretningssektoren

Ekstern Revision

Der har været ekstern revision af Polyteknisk Forening og IAESTE foretaget
af Time Vision, Frederiksberg. Revisionen af Polyteknisk Forening gav anledning
til en bemærkning omkring grundfondens størrelse i forbindelse med inflationssikring.
Civilingeniør Thorkil P. Fr. Mogensens og Hustru Andrea K. M. Mogensens
Legat og Polyteknisk Forenings Studentersociale Fond overdrog administration,
herunder revision, og forvaltning til Nordea. Ingen af disse revisioner har givet anledning til forbehold.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

3.4

Kritisk Revision - KR

Til at udfærdige kritisk revision for regnskabsåret 2008/09 blev Rasmus Schmidt Olsen, Bo Stendahl Sørensen og Morten Mølgaard valgt. Den endelige udgave
er ikke blevet færdiggjort, men fællesrådet er blevet gjort opmærksom på afsluttede
dele.
Til at foretage KR 2009/2010 er Michael Kjeldsen, Lasse Bohn Olsen og Jesper Hyldig blevet valgt. Efter at sidste nævnte ikke ønskede at forsætte arbejdet
efter sommerferien har Nicolas de Crook Weikop overtaget og udvalget er stadig i
gang med udarbejdelsen.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

3.5

Regnskab og Økonomi

Foreningens budget blev fremlagt til Fællesrådsmøde 193 og godkendt på det
efterfølgende møde i juni, grundet en teknikalitet med dagsordenen til FR193. Budgettet er udarbejdet på afdelingsniveau for hver måned, således at det er muligt at
lave månedsopfølgninger.
Der er for regnskabsåret 2010/2011 blevet indført en ny kontoplan for PF, hvilket med et samtidigt skift til et nyt økonomisystem har været en længere proces
end forventet. Systemet der er blevet indført er en hostet løsning med Microsoft
C5, som har vist sig mere fleksibel og billigere end det tidligere XAL system.

3.6 Investeringer
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Regnskabet 2009/2010 blev godkendt på fællesrådsmødet 199 med et overskud
på over 1 million kroner, der dog hovedsageligt skyldes urealiserede kursgevinster
fra grundfonden. Driftmæssigt leverer foreningen stadig ikke et positivt resultat,
hvilket ikke er tilfredsstillende.
Bogholderiet er blevet outsourcet, hvilket har betydet at efter opstartspuklen er
hver måned afsluttet i den efterfølgende uge. Dette muliggør hurtigere opfølgninger
end vi tidligere har haft mulighed for. Dog er økonomisystemet ikke helt færdigopsat således at dette er let at udføre. Håbet er at få udarbejdet nogle fast rutiner
således, at der vil blive udført månedsopfølgninger, som vil være et værktøj til
at styre foreningens økonomi. Dette kunne være en gruppe der assisterede forretningsrådsformanden.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

3.6

Investeringer

Fra 2009 har PF’s studentersociale fond og T.H. Mogensens Legat været administreret af Nordea Forvaltning og dette har medført kvartalsmæssige opfølgninger
på porteføljen i de to fonde. Dette har været en glædelig oplevelse, og der har været ydet en god service fra Nordeas side. Bestyrelse i den studentersociale fond har
fastlagt rammerne for investeringerne, således at porteføljen er fremtidssikret og
der stadig er muligheder for at støtte studentersociale aktiviteter.
PF grundfond har været under administration af Danske Bank, hvilket har været en mindre succes. I løbet af året blev vores investeringsrådgiver skiftet og den
nye meldte sig på banen efter et par måneder. Dette har betydet en dårlig kommunikation omkring opfølgning på porteføljen, der dog har været samstemmende
med Nordeas anbefalinger. Opfattelsen er at PF ikke er store nok i Danske Banks
sammenhæng til at lave flere opfølgninger. Dette kunne være meget ønskeligt, da
grundfonden er PFs sikkerhed.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

3.7

Polyteknisk Telefoni Forening

I det forgangene år har PTF som vanligt sørget for at service på telefonanlæggene på kollegier og i PF har været til stede, og PTF har derfor betalt service aftale
og indkrævet penge fra alle parter.
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Det vigtigste, der er sket i år, er dog, at service aftalen på telefon anlægget er
opsagt pr. 31/12-2010, hvorfor der ikke længere er service på telefonanlæggene.
Da alle kollegier ikke længere benytter sig af telefonsystemet, har det kun en real
betydning for PF, som skal finde en anden løsning. Anlægget fungerer dog stadig
men i tilfælde af nedbrud vil der ikke være service på det.
Da PTF med opsigelsen af service aftalen ikke længere har nogen aktivitet, forventes foreningen lukket snarest.
For dette
Anders Schlaikjer - Formand for PTF

4 Socialsektoren
4.1

Socialudvalget

I 2010 har Socialudvalget haft sine vante arbejdsopgaver, og har gjort det
upåklageligt. Specielt de afholdte arrangementer, fodboldturnering, motionsløbene
og det nyeste event, PF skitur har fået ros for udførelsen af deltagerne. Socialudvalget i år har, som de forrige år, været en god blanding af gamle garvede medlemmer
og nye medlemmer, således at erfaring blev komplimenteret med nye kræfter.
Som i de sidste par år, har det været lidt sløjt med fremmødet til socialudvalgsmøderne, og også begrænset hvor villige folk var til at melde sig som frivillige til arrangementer, seminarer og DSF møder. Dette blev taget op på et møde
efter sommerferien for at tage en snak om, hvorfor folk sad i udvalget, og hvad der
skulle til for at de ville vælge at være mere aktive. Resultatet af snakken var primært at mange ikke kender så meget til det socialudvalget arbejder med, da de er
nye i udvalget. Derfor vil der blive lavet en grundig introduktion til socialudvalgets
virke på det konstituerende møde for at lave en hurtig opkvalificering af de nye
medlemmer. Denne introduktion kan også virke som et opslagsværk.
Der skal lyde en stor tak til alle udvalgets medlemmer, der har deltaget i møderne
og til alle de frivillige, der har hjulpet til Socialudvalgets arrangementer. Uden jer,
jeres hjælp og jeres inputs har Socialudvalget ikke kunne fungere.

4.1.1

Konstituerende Socialudvalgsmøde 2/2-10

Til dette møde blev Socialudvalget 2010 konstitueret og der blev valgt repræsentanter til DTU’s kantineudvalg, KKO’s bestyrelse, DTU’s hovedsikkerhedsudvalg (HSiU), Rektors lokaleudvalg, DSF’s levevilkårsudvalg (DSF-LU), og PF’s
IndstillingsUdvalg (PFIU). Det var muligt at finde repræsentanter til alle poster,
dog var der stadig pladser i DTUs kantineudvalg og PFs indstillingsudvalg. Herefter blev der gennemgået og godkendt nye principper for Socialudvalget. Der blev
nedsat en gruppe til udarbejdelsen af Rusbogen 2010. Til sidst blev der gennemgået
opdateringer om DSF, rektors lokaleudvalg og Grøn Dyst.
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4.1.2

Socialsektoren

Socialudvalgsmøde 10/3-10

Til dette møde blev, der diskuteret en brainstorm session om studiemiljø og
ønsker til dette, som flere af Socialudvalgets medlemmer deltog i. Dette var med
henblik på de forestående auditorier renovationer. En styregruppe for afviklingen
af PF fodboldturnering blev nedsat, for at være i god tid med planlægningen.
De af Socialudvalget nedsatte frivillige til at stå for Rusbogen, fremlagde nogle
layout udkast og ideer som blev diskuteret.
Til sidst blev et udkast til de nye politikpapirer fra DSF diskuteret linje for linje,
for at komme med rettelser, input og ideer til dokumentet for at sætte PFs præg på
papiret og dermed også DSFs politikker.

4.1.3

Socialudvalgsmøde 8/4-10

På dette møde blev det færdige SU politik papir, der skulle vedtages på DSFs
politikkonference diskuteret og evalueret, for at tage en snak om udvalget var tilfreds med udkastet eller ej.
En del af mødet blev brugt på et oplæg omkring opførelsen af en ny kantine i
bygning 342, der hvor fredagsbaren Hegnet hører til. Medlemmerne fik opklaret
spørgsmål og klarlagt, hvordan forløbet bliver, og hvad der kommer til at ske med
Hegnet.
Yderligere blev der snakket om den nye bygning 324, der skal bygges ved matematiktorvet. Her var der indkommet 5 forskellige forslag, som blev diskuteret og
kommet med inputs til.

4.1.4

Socialudvalgsmøde 8/6-10

På dette møde blev det fremlagt, hvilket et af projektforslagene til bygning 324
der vandt. Yderligere kom udvalget med inputs og forslag til hvordan bygningens
stueetage kunne gøres optimal for studerendes synspunkt. Den sidste planlægning
og hvervning af frivillige til fodboldturneringen blev gjort. Til sidst tog udvalget
op, hvilken rolle PF spillede i DSF på nuværende tidspunkt, og hvad vi egentlig
ville med DSF. Dette blev diskuteret da fællesrådet også skulle vende punktet på
det forestående møde.

4.1.5

Socialudvalgsmøde 14/9-10

På dette møde blev der først lavet en evaluering af PF fodboldturnering, med
henblik på at forbedre denne til næste år. Desuden kom der inputs, der kunne bruges
i en drejebog for arrangementet i fremtiden.
Nyheder fra DSF blev præsenteret, hvoriblandt der var informationer om at der
i efteråret ville komme en SU reform der kan ramme os som studerende på en
videregående uddannelse.
Krav og kriterier for studieceller blev opstillet, således at der kunne vælges blandt
de ansøgte, da der var et større antal ansøgere end celler i dette semester.

4.2 PFIU
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Til sidst blev der afholdt en slags tema, hvor temaet var Socialudvalget i fremtiden.
Formålet var at få medlemmerne af udvalget til at snakke om, hvorfor de sad i
udvalget, og hvad der skulle til, før de følte sig bedre rustet i udvalget, samt at
påtage sig frivilligt arbejde. Dette mundede ud en del konstruktiv feedback, der
skal bruges til opkvalificering af nye socialudvalgsmedlemmer i fremtiden.

4.1.6

Socialudvalgsmøde 12/10-10

På dette møde blev der først på baggrund af et oplæg fra fællesrådet snakket
om, hvad PFs visioner indenfor socialpolitik skulle være i fremtiden. En masse feedback og ideer blev givet til Solveig fra fællesrådets visionsgruppe.
Motionsløbet blev også planlagt yderligere, samt en gennemgang af arbejdsopgaver og arbejdsplan for begge motionsløb.
Til sidst blev der givet en opdatering på situationen omkring de forstående SU
forhandlinger i folketinget.

4.1.7

Socialudvalgsmøde 8/11-10

På dette møde blev der først lavet en evaluering af begge motionsløb, med
henblik på at forbedre arrangementet til de kommende år, samt få inputs til udarbejdelse af en drejebog.
Der blev også præsenteret, hvad den netop overståede DSF politikkonference
omhandlede, hvor den nye politiske ledelse blev valgt samt forskellige seminarer.
På politikkonferencen blev handlingsplanen under den forestående SU reform diskuteret, og denne blev præsenteret og diskuteret på mødet.
For dette
Christian Nørr Jacobsen

4.2

PFIU

Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg
Arbejdet i PFIU består fortsat ikke længere af indstilling, men kun det ene
månedlige møde, hvor dispensationssager gennemgås, samt den årlige gennemgang af studieaktivitetsundersøgelser på de forskellige kollegier.
Fremmødet til møderne har været noget svingende, og vi har fortsat ikke haft
en repræsentant fra Trørød kollegiet ved nogle møder. Det generelle opmøde til
møderne har været på en ca. 4-7 personer. I løbet af året er der sket forskellige ting.
Tidligt i perioden kom en aftale på plads, hvor Bikuben kollegiet overgår til
PFIU som indstillingsudvalg. Kollegiet blev i forvejen administreret af PKS, så det
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var en logisk og naturlig overgang.
Derudover har jeg været til 2 møder med udviklerne af den nye hjemmeside
findbolig.nu. Denne side har været undervejs i mange år, den var først lovet til
marts 2009 og forventes nu færdig ultimo 2011. Den gamle findbolig.nu skaber
store problemer for de forskellige brugere, da systemet ikke kan bruges af de fleste
browsere, samt det halvfærdige findbolig.nu skaber stor forvirring om, hvor man
skriver sig op til boliger. Dette håber vi løst i det nye, selvom de godt nok er lidt
lang tid om det.
I Juni holdt vi også vores traditionelle sommerfest, hvor vi er på rundtur til de
forskellige kollegier og får lejlighed til at se fællesarealer og værelser på dem alle.
I Oktober/November blev studieaktivitetsundersøgelserne så gennemgået. Dette forløb ganske udmærket, dog indførte vi, som noget nyt, at studerende fra DTU
også skulle vise dokumentation på deres studie. Dette gav nogle få problemer, men
folk fandt generelt ud af det. Fremmødet til disse gennemgange var dog noget
sløvt. 4-6 mennesker mødte kun op, og det er lidt ærgerligt at folk engagerer sig i
et sådant udvalg, men ikke har lyst til at møde op i løbet af året til møderne eller
gennemgangen. Til møderne er det okay kun at være en 4-7 mennesker, men gennemgangen kan gøres meget hurtigere og effektivt, hvis bare en 8-10 mennesker
ville møde op, hvilket der som minimum burde sidde i udvalget.
Kommunikationen mellem PFIU og PKS, primært gennem mig, har været ganske udmærket og samarbejdet er blevet væsentligt bedre. Derudover har vi i fællesskab besluttet, at formanden for PFIU ikke længere er forpligtet til at deltage i
bestyrelsesmøderne på de forskellige kollegier, da vi ikke længere står for indstillingen og dermed ikke har så meget at bidrage med.
For dette
Jan Erik Nielsen

4.3

Lokaleudvalget

I det følgende vil de enkelte møder blive gennemgået kort.
18/1-10
På dette møde var bachelordekanen Martin Vigild gæst og fremlagde arkitekttegninger af de nye auditorier i 421, og opfordrede desuden PF til at skaffe studerende til en brainstorm session, hvor de studerendes behov kunne tages med i
overvejelserne.

4.4 Campusnet Følgegruppe
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8/4-10
Dette møde handlede primært om campusplanen, der omhandler nybyggeriet
af de mange nye forskningsbygninger og den kommende bygning 324.
1/6-10
Dette møde handlede også om campusplanen.
4/11-10
Sidste møde blev et frokostmøde, som også blev en slags afskedsmøde for ex
prorektor Knut Conradsen, og CAS chefkonsulent Niels Tovborg
Udover de fastsatte punkter har snakken været meget formel, og vi har fra PFs
side kunne bringe problemstillinger op, som vi føler der bør gøres noget ved.
Lokaleudvalget har i år båret præg af at Knut Conradsen gik af som prorektor
og stopper i Lokaleudvalget. Det samme gør Niels Tovborg, der går på pension.
Det har været de to, der har holdt udvalget kørende, så problemet er nu at finde
en erstatning i direktionen og i CAS. Det vil være vigtigt at udvalget fortsætter, da
det ellers bliver svært for studerende at komme igennem til DTU, med problemer
lokaleudvalget kan behandle.
For dette
Christian Nørr Jacobesn

4.4

Campusnet Følgegruppe

I det forgående år har der været stor fokus på campusnet og DTU’s IT generelt.
Dekan, Martin Vigil, nedsatte i sommers et udvalg til at udarbejde en handlingslan for modernisering af IT i undervisningen på DTU. Dette involverer i høj grad
campusnet.
CN følgegruppen blev bedt om at undersøge, hvem der bruger campusnet og
hvordan, og på det grundlag lave en specifikation for et fremtidigt campusnet.
Egenskaber, som vi har vægtet højt, har været åbenhed og integration med andre
systemer. Når campusnet ikke har kunne løse kurser og/eller institutters behov, har
disse anskaffet sig deres egen løsning. Dvs. at der eksisterer en lang række forskellige undervisnings- og intranetsystemer på de forskellige institutter. For at gøre det
muligt at samle disse systemer, uden diktatorisk at gennemtvinge et bestemt, vil
campusnet og dets kerneydelser blive adskilt. På den måde vil eksterne systemer
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(som kunne bestå af et portefølje af lærings og intranetsystemer) benytte brugerlogin, filer, meddelelser osv. fra DTU’s databaser.
Dette giver os stor mulighed for at udvide “campusnet” med egne systemer.
Der er bla. blevet udviklet et iPhone app, som viser tilmeldte kurser, meddelelser
og filer for disse.
Vi vil gerne lave:
• En portal for nye værktøjer som benytter campusnet (som det nævnte iPhone
app)
• En hjemmeside hvor vi fortæller om nye tiltag, samler ideer fra studerende
og hører om de studerendes mening om nye løsninger.
Når dette er på plads, vil vi forsøge at melde det ud i Krydsfelt med en artikel
om de tiltag, der bliver gjort.
Ud over dette arbejde, som er mere konceptuelt end vores normale virke, er der
blevet lavet funktionaliteter såsom:
• En editor til meddelelser, sådan at folk uden HTML-kundskaber kan lave
typografi i deres meddelelser.
• Søgning i campusnet meddelelser og filer.
• Opgavebesvarelser som filer, sådan at opgaver kan rettes og sendes retur.
• Tjek, som forhindre at flere ændrer i den samme meddelelse samtidigt og
overskriver hinandens ændringer.
Ud over at der åbnes for kerneydelserne, vil campusnet også få nye funktionaliteter. Vi kan nævne at der undersøges hvorvidt at:
• Dropbox og Doodle kan integreres i campusnet grupper
• Muligheder for upload af flere filer af gangen
• Om det er muligt at give alumner adgang til deres filer på campusnet.
• Gruppeafleveringer
• NemID login (sådan at man kan få adgang til passwordnulstilling)
• Ny type navigation, sådan at man fra en hver undergruppe kan komme til
den gruppe man vil, uden at runde roden.
For dette
Jes William Hickman og Niklas Quarfot Nielsen

4.5 Idrætten ved DTU
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Idrætten ved DTU

I idrætten ved DTU holdes der møde 2-3 gange per semester. Dvs. knap et
møde per måned. Bestyrelsen består af 2 repræsentanter fra PF, nogle repræsentanter fra idrætsklubberne og et par repræsentanter fra CAS.
Ved møderne bliver diskuteret forskellige tiltag i de forskellige klubber samt
ting i forbindelse med hallen.
Det er i forbindelse med møderne at nye idrætsklubber også kan bliver oprettet
samt her de forskellige idrætsklubber kan søge om penge til forbedringer eller nyt
udstyr. Lokaler til forskellige klubber som kræver noget specielt bliver også diskuteret her.
Der er blevet givet penge til en ny sejlbåd til sejlklubben bl.a.. Der bliver også
løbende lavet forbedringer og købt nye maskiner til fitnessklubben ved DTU, som
er idrættens største indtægtskilde. Bestyreren ved DTU fitness er ved at være færdig
på DTU, han er ansat som studentermedhjælper, så bestyrelsen har, ved de sidste
par møder, diskuteret den bedste fremgangsmåde for at finde en ny bestyrer.
Derudover har bestyrelsen også taget tiltag til at få sat et net op, så boldene, der
ved uheld ryger derop fra fodboldbanen, ikke rammer dem der træner. Emner som
den nye sportshal, bliver også diskuteret, samt den generelle økonomi i foreningen
er oppe at vende hvert halve år.
Hvert halve år har bestyrelsen også et møde, hvor der er efterfølgende socialt arrangement. I sommers var bestyrelsen ude at sejle på en matchrace båd med
efterfølgende frokost. Til vinter holdes der også et sådant møde, som så bliver efterfulgt af en frokost. Dette er belønningen for at være med i bestyrelsen så at sige.
For dette
Jan Erik Nielsen

4.6

DTUs Bibliotekforum

Der bliver afholdt 4 møder i Biblioteket i år, hvor der er blevet taget beslutninger omkring, hvilke tidsskrifter samt andre materiale som Biblioteket abonnerer
på. Mest af alt blev der snakket om fornyelser, opsigelser og nye produkter 2011.
Derudover er der blevet snakket om forskningsregistrering i centralt regi samt patentdatabaser.
For dette
Birgit Haastrup
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4.7

Kantinepanelet

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i kantinepanelet.

4.8

Fredagsbarudvalget

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i fredagsbarudvalet.

4.9

Klubudvalget

Der er i 2010 ikke blevet lagt så meget arbejde i klubudvalget, men i stedet
arbejdet mere med klubberne gennem udvalget Klubudvalgets undergruppe, klubkontakten. Klubudvalget har kun været samlet to gange i løbet af året, i forbindelse
med S-hus åbent og drøftelse af enkelte klubbers fremtid.
Klubudvalgets sammensætning er på nuværende tidspunkt lidt flyvsk, og fremmødet
har været lavt. Sammensætningen vil i starten af det nye år blive revurderet i form
af forslag til vedtægtsændringer, med henblik på dels at inddrage nogle flere klubber og dels at få et mere aktivt udvalg.
Vedtægtsændringerne kommer også til at lægge op til en mere klar struktur
mellem foreninger, klubber og PF. Eksterne foreninger har tidligere ikke kunne
være under PF, men der vil fra Klubudvalgets side blive lagt op til at der skabes et
tæt samarbejde mellem PF og foreningerne, således at vi kan få glæde af hinanden.
Disse foreninger kommer dermed til at have sin kontakt til PF gennem klubudvalget.
I klubkontakten har der været afholdt 2 møder i løbet af året, et i hvert semester
i forbindelse med et forestående S-Hus åbent. Disse møder handlede primært om
S-Hus åbent men også lokalerokering og nøglesituationen i kælderen.
For dette
Christian Nørr Jacobsen

4.10

Klubber

I de følgende afsnit berettes fra de Klubber, der har været under PF i 2010.

4.10.1

Anvendt Træ og Metal - ATM

ATM har i 2010 arbejdet med at få bedre overblik over medlemmer og vores
økonomi. Der er blandt andet indført et nyt online medlemssystem til registrering
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af medlemmer og udsendelse af indbetalingskort. Dørcomputeren fra 1986 er endelig blevet udskiftet med en model der har lidt færre år på bagen, dog er softwaren
stadig det samme. Der er blevet afholdt to aktivitetsdage der var velbesøgte. Her
blev hele værkstedet rengjort og der blev arbejdet på at istandsætte maskiner og
udstyr. Tilstrømningen af medlemmer har i 2010 været nogenlunde som den plejer,
med 1-2 indmeldelser per uge.
For dette
Mikkel Bjerregård

4.10.2

MacVærk

Der er ikke indkommet beretning fra klubben MacVærk.

4.10.3

Elektronikværkstedet Polyteknisk Radiogruppe - PRG

Elektronikværkstedet PRG er stedet for alle elektronikinteresserede på DTU!
PRG startede som en forening for radioamatører. Det er vi stadig, men i dag
spænder interesserne vidt. Folk bygger robotter, sjove projekter med lys og lyd,
Storm-P. maskiner der løser simple opgaver på alt for besværlige måder, og meget
andet. En delmængde af medlemmerne har også en forkærlighed for såkaldte ”retro”computere eller spillekonsoller fra 80’erne og skriver programmer til klassiske
maskiner eller bygger deres egne i samme ånd som hjemmecomputere fra dengang.
Hvis man lige står og har lyst til et spil ”Pong”, så har vi et fungerende eksemplar
:-)
PRG tilbyder faciliteter til fremstilling og lodning af print og har det tilhørende
måleudstyr, analog/digital, og andet grej der skal til at programmere microcontrollere eller fejlfinde designs. PRG er ofte stedet hvor studerende bygger kredsløb
til deres eksamensprojekt eller hvor holdene til Robocup arbejder på deres robotter. Vi har omkring 80 medlemmer, og selvom der, ikke overraskende, er mange
Elektro-studerende, har vi skam også medlemmer fra Mekanik, Design og Innovation, Informatics, m.m. Medlemmer er primært studerende, men nogle hænger også
fast efter de er blevet færdige. Vi har fået ca. 12 nye medlemmer i løbet af 2010.
Året kort fortalt:
Selvom vi må se os slået af vinteren og opsætningen ikke blev i år, er der købt
ind til renovering af vores to antenner på taget af bygning 101. Stålwire, beslag,
og hvad der ellers skal bruges ligger bare og venter. Den lille antenne kommer op
ligeså snart vejret er lidt bedre, mens opsætningen af den store, der forventes at
tage en dags tid, næppe kommer til at ske før en god sommerdag. Et medlem har
venligst doneret en ”ny” antenne til erstatning for den gamle 3 meter antenne der
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var lidt forkommen efter vi tog den ned.
Interessen for amatørradio er steget i de seneste år og vi har nu en snes medlemmer med radiolicens, der bare venter på at få mulighed for at udøve den. Vi har
ryddet op i radiorummet og vi er i øjeblikket på udkig efter mere udstyr. Vi har i
årets løb fået doneret noget højfrekvensudstyr fra Kemisk Institut ved KU, men har
stadig brug for en bedre/kraftigere radiosender.
Der er opsat en ny boremaskine specielt til boring af print. Maskinen er en del
mere præcis end den gamle søjleboremaskine og med indbygget lys og ”sigtekorn”,
går det meget hurtigere til store printopgaver. Det spændende i fremtiden bliver om
medlemmerne så kan lade være med at misbruge/hærge den...
Foreningen har valgt at sponsorere byggeriet af en byg-selv 3D printer, en
såkaldt ”RepRap”maskine (reprap.org). Der er tale om en maskine, der ud fra en
3D CAD tegning kan ”printe”figuren i smeltet plastik. Det unikke ved maskinen
er at hele designet er åbent – ”open source” – , fra maskintegninger over delene til
diagrammer over styreelektronikken. Maskinen er designet så den kan bruges til at
printe sig selv – eller i det mindste de plastdele der skal bruges. Hele konceptet er
at når man først har én maskine, så bruger man den til at lave flere. Hackerspacet
Labitat i København, har kørt en RepRap i et års tid og vi køber dele og får erfaringer fra deres side (og slipper forhåbentlig på den måde for nogle børnesygdomme).
Printeren åbner for mange spændende muligheder: den er simpel nok til at man selv
kan reparere den når den går i stykker, og den er ikke bedre end at der er masser
af plads til forbedringer (den kunne være hurtigere, mere præcis, osv.). Der er allerede stor interesse fra medlemmer der ønsker at udvide designet, og der bliver
forhåbentlig tale om en slags fælles ”PRG-projekt”, noget der har været savnet (og
efterlyst) blandt mange medlemmer i tidligere år. Printeren vil helt sikkert også
være et tilløbsstykke til Åbent Hus arrangementer.
PRG har trofast deltaget ved S-hus-åbent og deler flyers ud og viser normalt
en række småprojekter frem, såsom hjemmelavede strømforsyninger, et gammelt
arkadespil, eller hvad folk nu medbringer. Jeg synes der pænt besøg på vores stand,
men i praksis betyder det ikke mere end et par nye medlemmer pr. gang. Vi havde
desværre ikke mulighed for at have en stand til det seneste DTU åbent-hus arrangement, men et af vores medlemmer reklamerede for os fra DTU Elektros stand,
med tilladelse naturligvis.
Jeg ser frem til det kommende år. Jeg mener de højest prioriterede opgaver
bliver at få vores radioantenner op igen så snart det er muligt. Det bliver også
spændende at se om 3D printeren kan samle folk som et fællesprojekt. Der er efter
min mening stort potentiale og tværfaglighed i en maskine, der indeholder både
mekanik, hardware, og software. Endeligt mener jeg vi bør bruge lidt mere tid på
at reklamere for os selv og udnytte PF’s glimrende plakatservice. Vi har tidligere
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haft sat plakater op på DTU, og det reflekteres tydeligt i medlemstilgangen når vi
gør det. En nyere hjemmeside vil også hjælpe på det.
Det er de projekter, jeg som formand vil arbejde på at få gennemført i klubben
indtil næste generalforsamling.
For dette
Laust Brock-Nannestad
PS: Den fulde titel for PRG er Polyteknisk Radiogruppe. Det er et navn der
daterer tilbage til 40’erne, dengang ”Den Polytekniske Læreanstalt” lå i Sølvgade.
og vi er stolte af den historiske arv, men i erkendelse af at det i alt for høj grad
forbandt foreningen med amatørradio og at det i praksis skræmte folk med interesse
for elektronik væk (og at kommentarer såsom ”vi troede ellers kun det var for
radioamatører?” var jævnligt at høre til S-hus åbent), valgte vi for et par år siden
at anvende det lidt mere bredt dækkende navn ”Elektronikværkstedet PRG” på
plakater, hjemmeside, m.m.

4.10.4

PF Foto

PF Foto er en fotoklub knyttet til DTU, vi har hjemme i kælderen i 101. Vores
medlemmer gør sig både inden for digital og analog foto- og fremkalderteknik. Vi
råder over atelier, mørkekamre, klublokale og en diverse udstyr vores medlemmer
kan låne.
I det forgangne år har PF Foto fokuseret på at få lagt en plan for hvordan pengene skal fordeles på vores forskellige aktiviteter, og på at få vores faciliteter istandsat. Vi har således fået vores atelier op på et meget højt niveau, og med et godt
mørkekammer har vi nyligt investeret i de digitale medlemmer. Vi har således lagt
et større beløb ud for en fotoprinter som vores medlemmer vil få meget glæde af.
Desuden har vi fået arrangeret en fast plads i Krydsfelt (Picture of the month),
et par introduktions arrangementer (til både atelier og til mørkekamrene), en BBQ
og senest en udstilling i DTIC. Vi har aftalt med DTIC at vi fremover vil udstille
oftere, hvilket bl.a. kan lade sig gøre efter at vi har fået fat i vores egne udstillingsvægge.
For dette
Martin J.J. - Formand for PF Foto

4.10.5

Phantasy Dome

Efter at have holdt en meget sen general forsamling er livet gået stille og roligt
med at få indkøbt nye spændene spil og at deltage i S-hus åbent. I året fik vi også
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vores Forum til at virke igen, hvilket medførte en markant forøgelse af aktiviteter
uden for Pfantasy Domes normale åbningstid.
Vi har også startet arbejdet på at få en brætspils dag der er åben for alle i gang.
Dette håber vi kan føre til flere medlemmer i klubben.
For dette
Andreas Kallesø - Kasser i Phantasy Dome

4.10.6

PF-Vin

PF-Vin har i det forgangne år afholdt forskellige vinsmagninger med varierende deltager antal, til en enkelt vinsmagning var der ikke flere end 5 deltagere, hvor
der ved andre smagninger har været 20 deltagere.
Da begge formænd i løbet af foråret skrev bachelor opgave, blev der ikke afholdt vinsmagninger, da der ikke var tid til dette. I løbet af efterårssemesteret er der
blevet afholdt 3 vinsmagninger. Den første af disse havde temaet ”Italienske vine”,
hvor man for 50 kr. kunne få lov til at smage på 4 forskellige rødvine fra Italien.
Den anden vinsmagning havde temaet ”Cabernet Sauvignon” til denne smagning
kunne man igen for 50 kr. Få lov at smage 4 vine med forskellig oprindelse, men
alle lavet på samme drue, nemlig Cabernet Sauvignon. Den sidste af de tre smagninger blev afholdt som en eksklusiv vinsmagning, d. 21. december. Til denne vinsmagning var det muligt for 125 kr. at smage 6 forskellige mousserende vine samt
en ”perlende” Moscato D’Asti. Der blev til at komplementere disse vine serveret
nogle forskellige små retter, så man havde mulighed for at parre mad og vin. Desuden var tanken bag denne smagning, at de deltagende kunne smage en bred vifte
af mousserende vine, fra de søde til de tørre, og derved finde en mousserende vin
til nytårsaften eller en anden festlig dag.
Klubbens økonomi bygger udelukkende på de deltagendes indbetalinger inden
et event, og eventuelle mindre overskud fra et givent event, bliver overført til de
efterfølgende events. Det er planen at klubbens bestyrelse i det kommende år vil
søge økonomiske midler og sponsorater, med disse midler vil vi forsøge at indkøbe
opbevaringsskabe, vinreoler og glas. Vi mener fra klubbens bestyrelse at ordentlige
glas er med til at give en bedre oplevelse ved smagning af vin. Desuden kunne det
med sponsorater eller økonomiske bevillinger blive muligt for klubben at arrangere
større events, samt at få eksperter til at afholde professionelle vinsmagninger. Der
er allerede flere aftaler under udfærdigelse, og det eneste der mangler at komme
på plads er økonomien. Det har været diskuteret i bestyrelsen, hvorvidt der skal
indføres et kontingent af et symbolsk beløb, men der er endnu ikke vedtaget noget.
For dette
Mikkel Zielke og Martin Laursen
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Polyteknisk Keramikklub

Beskrivelse af klubbens arbejde:
Formålet med Polyteknisk Keramikklub er at give medlemmerne mulighed for
at udfolde sig med keramisk kunsthåndværk på amatørbasis. I klublokalet, der ligger i S-huset bag ved Kælderbaren, har vi alt det nødvendige udstyr som fx drejeskiver, gipsforme, glasurer og ovn. Medlemmerne betaler kun for det ler, de selv
bruger, samt et medlemskontingent på 75 kr. pr. semester. Der er ingen undervisning, men nye medlemmer hjælpes i gang af de mere erfarne. Medlemmerne har
adgang til klubben på alle hverdage, hvor de kan låne en nøgle i kaffestuen eller
Kælderbaren. Der holdes klubaften hver tirsdag fra kl. 19. Klubaftenen er det sociale samlingspunkt, hvor medlemmer mødes og udveksler erfaringer. Så vidt mulig
er mindst ét medlem fra bestyrelsen tilstede til klubaftenen. Der har generelt været
stor aktivitet til klubaftnerne hele året 2010.
Antallet af medlemmer:
I foråret havde klubben 21 medlemmer, og i efteråret er antallet af medlemmer
oppe på 36.
Aktiviteter i klubben i løbet af 2010:
• Klubben holder bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden, hvor praktiske
problemer diskuteres, som fx datoer for brændinger og indkøb, og fremtidige
arrangementer organiseres
• 16/2: Forårets demoaften blev holdt, hvor nye medlemmer vises rundt i klubben og får en introduktion til de forskellige teknikker.
• 23/3: Møde med PF om en evt. flytning af klubben.
• 13/4: Generalforsamling.
• 13/9: Klubudvalgsmøde med PF og de andre klubber.
• 23/9: Deltagelse i S-hus åbent.
• 28/9: Efterårets demoaften blev holdt, hvor nye medlemmer vises rundt i
klubben og får en introduktion til de forskellige teknikker.
• 24/10: Heldags workshop hvor der blev fremstillet en del glasurer.
• 31/10: Rakudag, som er heldags arrangement, hvor der bliver lavet en speciel
brænding i en udendørs gasovn.
• 12/12: Julefrokost for klubbens medlemmer
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Andre tiltag:
Vi har indført fælles rengøring i klubben, hvor alle medlemmer et par gange
om året hjælper hinanden med at gøre rent og rydde op. Derudover har vi taget
initiativ til at rydde op i glasurer, kemikalier, garderoben og gamle lerting.
Vi har kommunikeret med de andre klubber på gangen bag ved Kælderbaren
om at lave nogle fælles arrangementer og om at gøre selve gangen mere indbydende.
For dette
Maria Bayard Dühring, Formand i Polyteknisk Keramikklub

4.10.8

Polyteknisk Motorcykel Forening - PMC

PMC’s aktiviteter for 2010 har, som tidligere år, baseret sig på køreture, sociale
arrangementer og erfaringsudveksling alt sammen med motorcykler som omdrejningspunkt.
Bestyrelsens opgave er at sørge for at almene arrangementer afholdes og træffe de nødvendige forholdsregler der muliggør dette. Således har der i 2010 været gennemført ca. 15 officielle køreture, 5-6 sociale arrangementer, 2-3 officielle
skruedage (hvor man kan lære at lave service på sin motorcykel) samt 2-3 andre
arrangementer af anden karakter. Derudover arrangerer medlemmerne selv ture,
skruedage i klubben mm.
Derudover har der været en del administrative opgave at tage hånd om i det
forgangne år. Der er lavet køreturskort, nye klub-t-shirts på vej, der er købt nyt
værktøj, skiftet låse i klubben etc etc. Endvidere er der truffet en del beslutninger,
der gør det mere fordelagtigt for studerende at være medlem - f.eks. gaffatape og
strips der bliver sponsoreret af klubben, og der er indkøbt en plast-svejser til reparation af kåbedele.
For mere information henvises der til kalenderen på www.pmc.dk (vælg ”2010”i
bunden) og referaterne der ligeledes kan findes på hjemmesiden.
For dette
Tommy Odgaard

4.10.9

Polyteknisk Pokerklub - PPK

Bestyrelsen
Bestyrelsen i år har bestået af gamle kendinge samt et nyt medlem, som dog
har været aktiv i klubben i flere år. Bestyrelsen består af:
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• Erik Beuschau, formand
• Alice Christensen, næstformand
• Jan Erik Nielsen, kasserer
• Anders Reinhardt Hansen, web-ansvarlig
• Asger Nyman Christiansen
• Magnus Strømsted
• Alexander Broholm
Bestyrelsen har klaret året flot og i og med at der er stor rutine, har alt arbejde
omkring arrangering af turneringerne været meget nemt. Dog er bestyrelsen ved at
være ret rutineret og der er snart brug for nogle nye kræfter.
Turneringerne
Turneringerne har fungeret rigtig godt i år, og der har været generel stor tilslutning til dem. Også til de turneringer der som regel ikke er så velbesøgte (i 3-ugers
og sidst i semesteret). Dette er generelt positivt, og der har været mange positive
tilkendegivelser fra medlemmerne. Også omkring præmieudvalget, hvilket vi har
forsøgt at variere hen over turneringerne.
Medlemmer
Vi har haft en lille stigning i antallet af medlemmer, og har i øjeblikket 117
medlemmer med gyldigt medlemskab. Dette skyldes højest sandsynligt et godt arbejde med PR på både campusnet, facebook og hjemmesiden, samt at folk er glade
for at spille i klubben.
At der hver eneste turnering kommer nye medlemmer til er kun positivt, og
sørger for at klubben bliver ved med at blive fornyet. Dette er en god tendens, som
vi håber at kunne fortsætte med i det nye semester.
Sponsor
Vi fik i løbet af semestret Everest Poker som præmiesponsor, hvilket virkelig
har givet et boost til vores præmier. Ydermere har de også arrangeret eksklusive
turneringer for vores medlemmer, hvilket er med til at vores medlemmer føler at
de får noget ud af deres medlemskab i klubben.
Alt i alt et positivt samarbejde som vi håber kan få lov til at fortsætte i det nye
år.
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Næste år
Til næste år vil vi holde vores første turnering i januar som vi plejer, og afholde
generalforsamling i løbet af februar. Dermed burde vi have en ny bestyrelse klar
til åbent hus i starten af marts, så vi forhåbentlig kan få mange nye medlemmer til
den lejlighed.
Nogle enkelte bestyrelsesmedlemmer stopper til februar, og derfor er der brug
for nye kræfter. Vi sørger for at medlemmerne er bevidste om, at der er generalforsamling, og hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen.
Med ønske om endnu et godt år for pokerklubben i 2011
For dette
Erik Beuschau, formand i PPK

4.11

Sikkerhedsudvalg

I de følgende afsnit berettes fra de sikkerhedsudvalg, hvor PF har haft studenterrepræsentanter i 2010. I 20010 var der ikke PF valgte studenterrepræsentanter i
sikkerhedsudvalgene på DTU Aqua, DTU Systembiologi, DTU Fødevareinstituttet,
DTU Matematik, DTU Risø, DTU Space, DTU Transport og DTU Kemi.

4.11.1

HovedSikkerhedsUdvalget - KoncernArbejdsMiljøUdvalget

Hovedsikkerhedsudvalget behandler overordnede spørgsmål og emner af principiel karakter for hele universitetet samt opstiller mål for arbejdsmiljøarbejdet og
følger op på om disse nås. Emner af principiel karakter behandles i hovedsikkerhedsudvalget, mens konkrete sager behandles i de berørte institutters egne arbejdsmiljøudvalg.
Der har i 2010 været afholdt 4 møder i hovedsikkerhedsudvalget.
Navneforandring
En af de større ting der sket for hovedsikkerhedsudvalget i 2010 er at loven omkring arbejdsmiljø er blevet ændret, og således har udvalget også undergået en navneforandring. For bedre at vise at udvalget behandler alle emner inden for arbejdsmiljø og ikke kun sikkerhed er ordet sikkerhed blevet udskiftet med arbejdsmiljø.
Dette gør sig gældende på alle niveauer således at de lokale sikkerhedsudvalg også
er blevet til arbejdsmiljøudvalg ligesom sikkerhedsrepræsentanter er blevet til arbejdsmiljørepræsentanter osv. Idet den tidligere lovgivning kun tillod to niveauer af
sikkerhedsudvalg mens den nye lov giver mulighed for flere niveauer, er udvalgets
navn ikke hovedarbejdsmiljøudvalget, men derimod koncern arbejdsmiljø udvalget
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(KAMU). Dette gør det muligt for institutter med flere lokationer f.eks. at oprette
lokale arbejdsmiljøudvalg på de enkelte lokationer mens der så er et samlet hoved
arbejdsmijø udvalg for instituttet.
Arbejdsskader
Der har i 2010 været lidt flere arbejdsulykker end i 2009, disse indvolverer dog
ikke studerende da antallet af ulykker for studerende i 2010 ligesom i 2009 ligger
på fire.
Helt generelt har der været en enkelt voldsom ulykke hvor en ph.h.-studerende
fik flækket kæben grundet en forglemmelse og gammelt udstyr. Der er siden blevet
rettet op på problemerne ligesom procedurerne på instituttet er blevet revurderet.
Derudover var der i sommerferien en episode med noget pikrinsyre der blev
fundet i bygning 224. Episoden blev klaret efter forskrifterne, men den interne
kommunikation skal forbedres ligesom der skal strammes op på ansvarsforhold.
Trivselsundersøgelsen
Der blev i løbet af 2009 udført en trivselsundersøgelse på DTU og resultatet
af denne foreligger nu. I det store hele ser det godt ud selv om visse institutter
klarer sig bedre end andre. Det der skilder sig ud er det videnskabeliges personale omkring deres ledelse. Dette er gennemgående kun middelmådigt på samtlige
institutter. Derudover skilder DTU-kemi sig ud ved at have en del punkter som er
utilfredsstillende. Dette kan føres tilbage til den tidligere institutdirektør, så det kan
forventes at der kommer en forbedring.
DTU Avisen
Der har tidligere været brugt meget tid i udvalget på at snakke om lugtgenerne
fra DTU Avisen, men dette skulle nu være klaret idet avisen nu bliver trykt på noget
andet papir. Det nye papir er endda genbrugspapir hvilket burde glæde miljøster og
andre rundt omkring.
For dette
Søren Vang Fischer

4.11.2

Sikkerhedsudvalg på Byg

I 2010 er kun en enkelt af repræsentanterne blevet indkaldt til et enkelt møde,
derfor foreligger der ikke nogen større beretning fra udvalget. Der er i år dog kommet bedre styr på, hvem af de studerende, der skal indkaldes til møder, så der skulle
meget gerne være grundlag for en beretning for 2011.
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For dette
Ann-Sofie Bjørke

4.11.3

Sikkerhedsudvalget på DTU Elektro

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i sikkerhedsudvalget
på DTU Elektro.

4.11.4

Sikkerhedsudvalget på DTU Fotonik

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i sikkerhedsudvalget
på DTU Fotonik.

4.11.5

Sikkerhedsudvalget på Fysik

Der har i året 2010 været afholdt de fire påkrævede møder. Årets opgaver har
budt på en gennemgang af kontorer og laboratorier i forbindelse med årets APV.
Her udover kan vi ved indgangen af 2011 byde velkommen til vores nye forkvinde,
Jane Hvolbæk Nielsen.
For dette
Heidi Puk

4.11.6

Sikkerhedsudvalget på Informatik

Da der ikke har været indkaldt til nogle møder i IMM’s sikkerhedsudvalg, ser
jeg ikke noget formål med at skrive en beretning.
For dette
Tobias German Jørgesen

4.11.7

Sikkerhedsudvalget på Kemiteknik

I sikkerhedsudvalget på Institut for Kemiteknik arbejdes der med problemstillinger indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø for ansatte og studerende med relation
til instituttet. Institut for Kemiteknik råder bl.a. over adskillige laboratorier og
forsøgshaller med eksperimentelle opstillinger til forsøg i lille såvel som stor skala,
hvortil sikkerhedsudvalget bl.a. gennemgår og godkender APV’er for anvendelsen
af kemikalier og risikovurderinger af udstyr. Sikkerhedsudvalget spiller en central
rolle på instituttet, og udover sikkerhedsrepræsentanter fra de enkelte forskningsgrupper på instituttet deltager institutdirektøren også aktivt i udvalget. Der har i det
forgangne år været fokus på følgende områder:

• Opsætning af hjertestarter i bygn. 229.
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• Opdatering af sikkerhedsprocedure på KT generelt.
• Som opfølgning på det foregående år, har der til stadighed været arbejdet
med indeklimaet i databar i 229. Sagen har været omkring studienævnet
også, og flere forslag har været foreslået, blandt andet flytning af databar,
eller mulighed for at kunne få adgang til relevant software på egne computere.
• Ændring af procedure ved Kemisk APV, således at processen bliver nemmere, og mindre tidskrævende, dette arbejde er endnu ikke færdigt.
• Der har ligeledes været arbejdet med retningslinjer for arbejdet i værksteder,
efter en mindre arbejdsulykke.
For dette
Anders Schlaikjer

4.11.8

Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget på DTU Management

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i sikkerhedsudvalget
på DTU Management, da repræsentanten ikke var klar over at han var repræsentant.

4.11.9

Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget på DTU Mekanik

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i sikkerhedsudvalget
på DTU Mekanik.

4.11.10

Sikkerhedsudvalget på Miljø

Der er i år 2010 blevet afholdt 4 møder i sikkerhedsudvalget for DTU Miljø. Af
interesse for studerende kan nævnes en aftale om ophængning af retningslinjer for
studenter PCbar, nøgler og studenterbokse, indtil videre er der kun blevet ophængt
retningslinjer for studenter PCbaren.
Derudover er adgangen til bygning 114 blevet forbedret efter det er blevet muligt at komme ind i bygningen uden nøgle i dagtimerne ved hjælp af automatisk
døråbning. Laboratorie-manualer og APV’er er blevet flyttet fra en intern server til
portalen, i den forbindelse har der været problemer med at få adgang til dem. Der
bliver fortsat arbejdet med problemet.
For dette
Christian Hjort Larsen
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4.11.11

Sikkerhedsudvalg på Nanotek

Igen i år har mængden af møder været yderst begrænset, men flytningen af de
af Nanotek aktiviteter der befandt sigt på Risø DTU er blevet gennemført således
at bygning 423 nu er færdigrenoveret og taget i brug.
Der er blevet diskuteret brugen af laboratorierne, og der indføres større kontrol med brugergrupperne således at det kun er de personer som har lov til og skal
benytte laboratorierne der har adgang. Samtidig er sikkerheds sedlerne for laboratorierne blevet opgraderet og forenklet således at færre vil glemme at orientere sig.
Udover dette erder ikke sket det store i sikkerhedsudvalget på Nanotek.
For dette
Søren Vang Fischer

4.12

Studiestart

4.12.1

Koordinering Af Bachelor Studiestart

KABS10, vil nedenfor blive refereret til som KABS.
Dette var året hvor studiestarten ændrede sig. For det første blev civil bachelor
studiestarten og diplom bachelor studiestartens øverste organer nemlig slået sammen til et organ. Dette gjorde at navnet CSK (Civil Studiestarts Koordinator) &
DVUK (DiplomVejledernes Uddannelse Koordinering) blev til KABS (Koordinering Af Bachelor Studiestarten) for det ledende organ for bachelor studiestarten.
På denne måde ville dobbeltarbejdet (i og med CSK og DVUK reelt set lavede det
samme) blive undgået og derudover ville et meget bedre samarbejde, om blandt
andet OPtur, forhåbentligt også ske. En anden stor ændring var, at diplomrusturene
nu blev blandet internt.
I forbindelse med alle ændringerne blev der også diskuteret og vedtaget to papirer
fra FR’s side; ”Principper for Studiestarten” og ”Retningslinjer for Studiestarten”.
KABS var ikke helt enige med disse papirer, og derfor endte det i en større diskussion, hvor KABS kom med nogle ændringsforslag og nogle af dem blev vedtaget.
KABS startede året med at sende fire civil-medlemmer af KABS med på de to
vinterrusture for diplomoptaget, der på dette tidspunkt fungerede som de plejede.
Disse fire skulle observere turene og fungerede også som hjælpere på turen. Ved at
gøre det på denne måde, mente KABS at vi lettere kunne ensrette de to bachelor
studiestarter.
Samtidig med afholdelse og planlægning af vinterrusturene gik hvervningen af
sommervektorer igang. Civil og diplom blev enige om at ”vektorer” er udtrykket
der fremover bruges, da diplom og civil tidligere havde forskellige navne for dette.
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Plakater blev lavet, infomøder og individuelle samtaler med ansøgerne afholdt og
d. 25. februar blev vektorerne så valgt.
Herudover blev der samtidig nedsat madhold til OPtur. Halvdelen af holdet
blev valgt inden vektorerne og den anden halvdel efter. På den måde havde de personer, der ikke blev valgt som vektor, mulighed for at ansøge som madhold, hvis
de ønskede dette.
Derefter var KABS’ fokus på OPtur, hvor en ledende gruppe i KABS blev
nedsat til styring af denne tur. En weekend blev også sat af, hvor alle fra KABS
mødte op, så alt var klar til afholdelse af turen. Selve turen blev afholdt fra d.
26. – 30. marts og gik som den skulle. Vektorerne blev uddannet i gruppeteknik,
konflikthåndtering, herskerteknikker og taleteknik. Derudover afprøvede vektorerne forskellige rusturslege, hørte om diverse ansvarsposter på en rustur, hørte om
diverse dele af PF og kom på en barrunde rundt til forskellige barer tilknyttet DTU.
Det hele blev afsluttet i S-Huset og kælderbaren ved hjemkomst fra turen.
Efter afholdelse af OPtur blev turen evalueret og en overlevering nedskrevet.
Nu koncentrerede KABS sig om at finde hyttebumser (madhold) til alle rusturene,
få alle rusturshold til at lave et visionsoplæg og ellers få alt klar til de nye russer.
Førstehjælp gennemgik alle vektorer i løbet af juni måned. Dette foregik på
DTU, hvor både 12-timers og 4-timers kurser blev afholdt.
I løbet af juni måned påbegyndte også OPtursgruppens nedsættelse. Optursgruppen er også en del af de store ændringer, der er sket i studiestarten. Denne
gruppe vil fungere som halvdelen af madholdet på OPtur2011 og indtil da stå for
sponsorater og andet praktisk vedrørende OPtur2011, så KABS ikke har en ligeså
stor arbejdsbyrde som førhen mht. afholdelse af denne tur.
Efter sommerferien blev rusturene afholdt uden problemer. Diplomerne afprøvede her for første gang at blande alle diplomlinjerne på hver eneste af deres
ture. Umiddelbart fungerede dette godt, men det var lidt forskellige afhængig af
rusturen. Diplomerne har dog besluttet at forsætte næste år med at blande turene.
Evalueringerne af rusturshold og rusture gik fint ligeså vel som afholdelse af rusjoint.
Næste fokus for KABS blev overlevering, hvervning af KABS11, hvervning af
vintervektorer og afholdelse af vOPtur (vinterOPtur) og dette var cirka alt sammen
på samme tid.
En gruppe på fire medlemmer af KABS blev nedsat til at lave en generel studiestartsdrejebog, hvilket skulle give et større overblik over hele KABS-periode, sådan at
intet blev glemt. Derudover blev to medlemmer af KABS valgt til at fungerer som
masters. De skulle sørge for infomøderne, de første møder som KABS11 afholdt
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og at overleveringen blev givet og forstået af KABS11. Hvervningen af vintervektorer skete ved plakater og samtaler med ansøgerne og blev valgt i slutningen af
oktober/starten af november. Lørdag d. 23 oktober blev vOPtur planlagt og d. 12. –
14. november blev vOPtur så afholdt med medlemmer fra KABS som hyttebumser.
Her blev vektorerne uddannet i taleteknik, gruppedynamik og konflikthåndtering.
De prøvede også diverse rusturslege.
Herefter har to medlemmer af KABS sørget for at vinterrusturen (afholdes januar 2011) bliver arrangeret og afholdt.
For dette
KABS10

4.12.2

Kandidatstudiestarten

Kandidatstudiestarten er blevet afholdt i januar og august i 2010 for nystartende kandidater på DTU med en bachelorgrad fra andre danske universiteter. I januar
blev arrangementet afholdt af Stinne M. P. Nørregaard, Christian Nørr Jacobsen og
Frederik Tingholm.
Arrangementet startede med at studievejledningen kom med et oplæg omkring
hvordan portalen.dtu.dk og campusnet virkede. Desuden blev de nystartende introduceret for, hvordan de kunne bruge studieplanlæggeren, se hvordan kurserne var
placeret, samt tilmelde sig kurser.
Efter frokost tog PF over og stod for en rundvisning på DTU, med efterfølgende
kaffe og kage og foredrag om PF. Langt de fleste til arrangementet var DTU studerende, der havde taget en diplom uddannelse på DTU og så startet på en kandidat,
derfor var antallet af studerende der var med på rundvisning reduceret til 7 personer. Efter 1. Kvadrant, faldt yderligere 4 personer fra, da de kun skulle være i denne
kvadrant og var ikke interesseret i at se resten af kvadranterne. Derfor blev resten
af rundturen samt foredraget om PF kun afholdt for 3 personer.
Disse 3 personer satte dog stor pris på den sidste del af arrangementet, hvilket
ifølge dem var den bedste del af dagen.
Til kandidatstudiestarten om sommeren overtog Morten Halvorsen den del,
som PF står for. På selve dagen hjalp Dennis Hellner. Der blev brugt samme skabelon, som var brugt før, med rundvisning på DTU og oplæg om studiemiljø og PF.
Der blev erfarede at rundvisningen var for lang så folk mistede interessen. Yderligere blev flere siddende i databaren, hvor oplægget blev afholdt.
På baggrund af disse erfaringer og hvad Stinne har videregivet af overlevering
blev der besluttet at lave nogle ændringer hen imod studiestarten i januar 2011.
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For det første er samarbejdet med studievejledningen blevet øget således, at vi nu
sender en fælles indbydelse ud i stedet for en hver førhen. Yderligere bliver rundvisningen kortet ned til, at man kun kommer ud og se den kvadrant, som man skal
studere i. Dette krævede selvfølgelig flere hjælpere og er er blevet fundet en fra
hver kvadrant til at vise rundt. Disse får også en form for vektorforhold til de nye,
da de bliver knyttet i en CN gruppe, hvor de nye kan skrive til de ”ældre studerende”, hvis de mangler råd eller der skal arrangeres noget socialt.
Yderligere vil der blive lagt meget vægt på at få lavet en evaluering, hvori der
gerne skal fremgå, hvad man som ny på DTU på kandidaten forventer af en kandidatstudiestart.
Selve dagen forløb fornuftigt. Det var bedre samarbejde mellem studievejledningen og os, og det fungerede godt at have en ”vejleder”til hver kvadrant. Mange
af de nye studerende efterspurgte studiestart med DTUer som starter på kandidatuddannelsen, hvilket er en vigtig bemærkning at tage med til fremtidige møder om
kandidatstudiestart på DTU generelt. Der var ca 20 nye studerende som dukkede
op. Umiddelbart skal der ikke bruges mange kræfter fremover på at forbedre kandidatstudiestarten i dens nuværende form. Dog vil det være oplagt at kigge på en
mere generel kandidatstudiestart for alle kandidatstartende på DTU.
For dette
Morten Halvorsen og Christian Nørr Jacobsen

4.12.3

Rusbogen 2010

Arbejdet med Rusbogen starter i februar og varer til omkring midten af juni,
hvor bogen bliver leveret fra trykkeriet.
Først og fremmest besluttes om layoutet skal være det samme som forrige år eller
om der skal foretages ændringer. I år blev det besluttet at ændre layoutet. Dette
krævede flere kræfter end umiddelbart tænkt, men redaktionen blev tilfredse til
sidst. Redaktionen blev dog nødt til også selv at vove sig ud i at lave layout forslag/skitser, da kommunikationen imellem layouterne og redaktionen ikke foregik
helt gnidningsfrit.
Annoncesalget til Rusbogen, stod næstformanden for foreningen for. Igen i år
var det meget svært, at få solgt annoncerne. Derfor vil opgaven næste år er blive
udliciteret til samme firma, der hjælper studenterbladet, Krydsfelt, med at finde
annoncer. Dette gør det forhåbentligt nemmere at finde nogle firmaer, der ønsker
annoncer i Rusbogen.
Det at kommunikationen i forvejen var dårlig imellem redaktionen og layouterne,
gjorde det heller ikke nemmere at få annoncerne inddraget på den rigtige måde.
Dette har desværre medført nogle lidt utilfredse firmaer, men der er taget hånd om
disse.
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Teksterne i Rusbogen, skrives af mange forskellige mennesker og ikke kun redaktionen. Redaktionen største arbejde består derfor i at få sendt en masse emails,
hvori der beskrives, hvad der skal stå i afsnittet, hvor langt det må være og så videre. Således at et afsnit om pokerklubben bliver skrevet af en fra Pokerklubben.
Der har derfor igen i år været et stort arbejde at få alle relevante mennesker til at
svare på emails og til at huske at skrive og sende deres afsnit. Det lykkedes uden
alt for meget besvær i år.
Kapitlet om de forskellige retninger blev lavet om i år, hvilket redaktionen har stået
for. Her blev det udnyttet, at begge medlemmer af redaktionen var en del af KABS
(Koordinator af Bachelor Studiestarten). Hver retning skulle komme med tre beskrivende sætninger om deres retning.
Hele sammensætningen og første gennemlæsningen af bogen, skete i en weekend, hvor redaktionen var taget til Fanø. Starten af eksamensperioden, blev så
brugt på anden gennemlæsning og layout rettelser. Og derefter sendte layouteren
hele bogen til tryk igennem Polyteknisk Boghandels trykkeri.
For dette
Line Jensen og Lisbeth Kronborg - Redaktionen på Rusbogen 2010

4.12.4

Buddy

Buddy arbejde handler mest om at finde på nogen ting at lave med de internationale studerende. Vi har mest prøvet at finde på ting, hvor deltagelse er gratis
eller næsten gratis. Efter annoncering af hver event får vi et nummer af e-mails
med spørgsmål om eventen, der skal besvares.
Hjemmesiden skal opdateres med information om hver event.
I begyndelsen af hvert semester får vi et nummer af e-mails med spørgsmål om
forskellige ting, der har med indflytning til Danmark at gøre.
I forårssemesteret 2010 afholdte vi 3 events.

• International aftensmad:
Meget simpel opskrift; alle laver en ret til at dele med andre og kan prøve
den mad de andre har med. Der var omkring 150 deltagere.
• Skøjtetur:
Vi tog ud at skøjte på Blågårds Plads, men der var strejke, så skøjteudlejning
var lukket, omkring 60 mennesker mødte op. Vi tog i stedet ud på international aften i studenterhuset.
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• Galleritur:
Vi tog ud til Statens Museum for Kunst, hvor der er gratis adgang og åbent
på studenterhuset bagefter.
I efteråret planlagde vi tre arrangementer
• International aftensmad:
Samme som altid, men der er altid lidt flere deltagere i efterår-semesteret.
Der blev solgt øl og salget gik godt.
• BBQ:
Der skulle skaffes varme på grillen i Campus-village og arbejdes på at få
folk til at møde. Men denne event blev aflyst på grund af dårligt vejr i et par
uger i træk.
• Skøjtetur:
Samme event som i foråret, men denne gang blev den aflyst på grund af
forsinkelse af åbning af skøjtebanen.
For dette
Ólafur Torfi Yngvason

5 Arrangementer
5.1

DTU Årsfest 2010

Polyteknisk Forening har i samarbejde med DTU afholdt Årsfesten på DTU
2010. I forbindelse med dette arrangement er der en lang række planlægningsmøder
mellem DTU og PF. Disse planlægningsmøder starter tidligt i efteråret (allerede
inden den kommende formand er valgt) og intensiverer op imod selve årsfesten.
Polyteknisk Forenings ansvarsområder er indenfor lyd og lys (varetaget af Scenelys), booking af musik (varetaget af PolyJoint Booking), afvikling af barer til hele
årsfesten (varetaget af S-Husformand og S-Hus bestyrer) samt diverse arrangementer for både de studerende og rektors gæster (varetaget af bestyrelsen).
Festens størrelse var igen vokset i forhold til tidligere år, hvilket ledte til 3017
spisende gæster hvortil ca. 1000 rene balbilletter blev sat i salg. Stigningen i antallet af spisende kom primært de studerende til gode, da det normalt er dem, der
ender med ikke at kunne få pladser.
Programmet til den officielle del indbefattede både taler (rektor for DTU og
formand for PF), fest foredrag af dr. Techn. Dorte Juul Jensen (Metallers indre liv
set i 4 dimensioner) og et musikalsk uddrag af Andrew Lloyd Webbers Phantom of
the Opera udført af Susanne Elmark og Flemming Enevold med The Really Useful Orchestra, under ledelse af Andreas Vetö. Den officielle del var med deltagelse
af H.M. Dronning Margrethe 2., med efterfølgende reception for enkelte udvalgte
gæster. Desuden deltog Charlotte Sahl Madsen (Videnskabsminister).
For dette
Christian Vang Madsen

5.1.1

PFs reception ved Årsfesten 2010

Traditionen tro holdt PF i 2010 to receptioner i forbindelse med årsfesten.
Den tidlige reception ligger lige efter afslutningen af årsfesten officielle del og
alle aktive studerende i Polyteknisk Forening samt studerende fra andre studenterorganisationer er inviteret.
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Den sene reception som ligger i forlængelse af middagen er mere lukket og forbeholdt rektors gæster samt andre særligt inviterede på.
Der blev serveret, øl, vin sodavand og snacks i rigelige mængder, og begge
receptioner var godt besøgt. Den tidlige reception bød på en masse festklædte og
opstemte studerende mens den sene reception tillod mere seriøse diskussioner i et
tætpakket mødelokale A for dem der nu kunne præstere dette.
Begge receptioner forløb uden de store problemer og betegnes umiddelbart af
alle deltagene som yderst vellykkede. Større lokaler kan overvejes hvis det er muligt, men hyggeligt det var det.
For dette
Søren Vang Fischer

5.1.2 Årets Underviser 2010
I 2010 var det min ære at være hovedansvarlig for kåringen af årets undervisere på DTU. Det er en pris, som Polyteknisk Forening har uddelt i mange år, og er
den største ære, der kan tilfalde en underviser inden for emnet underviser. Det er
de studerende, som nominerer kandidaterne, som bestyrelsen for Polyteknisk Forening så vælger iblandt.
2010 var et år, hvor der blev brugt en del ressourcer på at nå ud til så mange
som muligt, hvilket betød at alle institutter blev bedt om at nævne, at det var muligt
at nominere folk. Derudover blev DSE messen som vanligt brugt til at indsamle en
masse nomineringer. Samlet betød indsatsen at mængden af nomineringer i år var
højere end vanligt, og samtidig var mængden af forskellige undervisere, der blev
nomineret også større. Hvis den større mængde af nominerede undervisere samtidig er et udtryk for den generelle kvalitet af undervisningen på DTU, kan man som
studerende kun være glad for udviklingen.
Blandt de mange nomineringer var der knapt et halvt dusin der skilte sig ud
i forhold til resten. Det var så PF’s bestyrelse 2010, der måtte tage det tunge lod
og udvælge netop de to som havde fortjent prisen som henholdsvis årets civil- og
diplom underviser. Valget faldt i år på Jesper Henri Hattel som årets civil underviser og Poul G. Hjorth som årets diplom underviser. Der skal herfra endnu engang
lyde et stort tillykke til de to herrer, men også på vegne af de studerende en stor tak
til Jesper og Poul for den indsats de ligger som undervisere. Gaven til årets undervisere var i år fra PF et TripTrap skærebræt i teak, et radiometer, en fyrfadslygte og
et skakspil i indisk rosentræ. En tak til LF ventilation i Næstved for at sponsorere
alle gaverne på nær skærebrættet.
De andre nominerede i 2010 fik alle tilsendt et brev, hvori der stod at de havde
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været nomineret og med hvilke begrundelser, således at de fortsætter med at yde
en stor indsats og kan kæmpe med om prisen i 2011. Prisen i 2011 bliver formentlig anderledes idet planen er at der ikke skældnes imellem civil og diplom, men
derimod vælger en for grundlæggende fag og en for videregående fag. Dette skal
ses i lyset af både de manglende nomineringer fra diplomstuderende, men også at
undervisningskorpset er det samme for både civil og diplom.
Så håber jeg bare at kåringen i 2011 igen viser at undervisningen på DTU er
helt i top og at vi har nogle engagerede undervisere.
For dette
Søren Vang Fischer

5.1.3

Formandens tale ved Årsfesten 2010

Årsfesttalen for 2010 tog udgangspunkt i den kommende SU-reform med et
budskab om, at det er ufornuftigt at spare på de studerende, når der er bred enighed
om at Danmark i fremtiden skal finansieres som en videnssamfund.
Talen blev gennemrettet ved elektronisk udsendelse til Bruttolisten, hvilket
affødte en lang række konstruktive kommentarer, disse blev taget til efterretning
hvorefter talen igen sendtes ud. Efter tredje udsendelse endte den endelige tale
med at være klar til generalprøven, hvorpå ingen rettelser blev foretaget. Dette tages som et udtryk for en indholdsrig og godt gennemarbejdet tale, hvilket også kom
til udtryk under og efter afholdelsen til årsfesten, hvor den generelt blev rigtigt godt
modtaget. Jeg har både under festen og senere på året fået positive tilbagemeldinger
på både indholdet og afholdelsen.
Talen:
Deres Majestæt, excellencer, ærede ministre, kære medstuderende og undervisere. Mine damer og herrer.
Som nævnt er mit navn Christian Vang Madsen, jeg studerer Bæredygtig Energi
her på DTU og er formand for Polyteknisk Forening. Jeg vil på vegne af foreningen
gerne byde jer velkommen til Årsfesten 2010, som Polyteknisk Forening og DTU
arrangerer sammen.
Polyteknisk Forening, eller PF som vi kalder foreningen i daglig tale, er studenterorganisationen ved DTU. Foreningen blev oprettet ved kongelig forordning
i julen 1845, hvilket gør PF til den ældste studenterforening i Danmark.
Gennem de sidste 164 år har foreningen haft mange forskellige opgaver og udformninger, men fælles for dem alle har været foreningens formål; at varetage de
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studerendes interesser. En opgave der stadig i dag er nødvendig.
Derfor vil jeg i dag tale om forudsætningerne for at Danmark i fremtiden kan
trives og vokse som et videnssamfund; Det kræver fantastiske ingeniører.
Gode universitetsuddannelser er en af forudsætningerne for et videnssamfund.
Det er universiteterne, der skal sikre at vi i fremtiden har højtuddannede i verdenseliten. Højtuddannede der kan løse de opgaver, som vores udenlandske konkurrenter
ikke er i stand til, og skabe den vækst, der er nødvendig for at sikre, at når de store
årgange nyder efterlønnen, så er der stadig økonomisk råderum til at varetage de
svages interesser i et samfund med plads til alle.
Hvis Danmark skal overleve i fremtiden kan vi ikke gøre det på lønningerne
eller mængden af arbejdskraft, det er der andre lande der klarer bedre end os, vi er
nødt til at være dygtigere. Her er det vigtigt ikke at tænke kortsigtet, for eksempel
indtil næste valg, men derimod at tænke visionært og planlægge langsigtet.
Hvis vi ikke kan levere uddannelser i verdensklasse, hvad er det så for en viden, der skal finansiere videnssamfundet?
Det er naivt at tro at Danmark kan holde sig i verdenseliten kun baseret på faglig viden. Det er en klar forudsætning, men ikke i sig selv unikt eller enestående;
forskningsresultater, plantegninger og produktbeskrivelser kan jo deles på tværs af
kloden på få sekunder.
Der er mange universiteter verden over der tilbyder faglige kompetencer på
højt niveau og langt de fleste uddanner mange flere end vi gør i Danmark. Hvis
Danmark skal være i front i fremtiden skal der mere til end faglige kompetencer.
Danske ingeniører er kendt for at stille spørgsmålstegn, tænke kreativt, arbejde
i grupper og tage ansvar.
Disse evner er kendetegnet ved, at de mere er et produkt af erfaring end undervisning, og de tillæres primært igennem omgang med andre studerende, både i og
udenfor studiet. Det er her vi i Danmark er specielle, og derfor har muligheden for
at sikre vores fremtidige videnssamfund.
I Danmark anses et studie for at være en heltids beskæftigelse, et studieLIV.
Universiteterne skal tilbyde de studerende et studiemiljø hvor de er glade for at
være, faciliteterne skal være i orden, undervisningen engagerende og motiverende
og de sociale relationer skal understøttes, så de studerende får lyst til at opholde
sig på studiet, også udenfor undervisningstiden.
Der er forståelse for, at det ikke er nok at tilbyde undervisningen; rammerne,
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faciliteterne og motivationen skal også understøttes, mens eventuelle barrierer en
studerende kan opleve håndteres via en bred vifte af tilbud.
Økonomisk støttes de studerende med SU og f.eks. rabat på offentlig transport,
så studietiden ikke skal præges af økonomiske bekymringer, stress og delt loyalitet mellem studie og indkomst. Med baggrund i den økonomiske støtte sikres det
desuden, at social baggrund ikke er en hindring for uddannelse, hvilket spiller en
central rolle i kampen om at sikre lige muligheder for alle.
For mange er det nødvendigt at forlade venner og familie og flytte langt væk,
hvis de vil starte på drømmeuddannelsen. For at gøre det så let som muligt tilbydes
kollegieværelser til en overkommelig husleje og indenfor en fornuftig afstand af
studiet, hvilket både sikrer de tilflyttende tag over hovedet og yderligere en nem
tilgang til en ny social omgangskreds.
Begynder undervisningen at virke for svær eller opstår der problemer der fjerner fokus fra studiet, tilbydes hjælp og rådgivning så den studerende kan komme
videre. Skulle det alligevel ske at et fag dumpes, tilbydes et års ekstra SU, hvilket
giver ro i sindet og sikrer at den studerende ikke ender i stor gæld, får behov for
arbejde eller i værste fald dropper studiet.
Denne helhedsstøtte sikrer, at danske unge kan vælge uddannelse baseret på
lyst og ikke hvor i landet de bor, hvor mange penge deres forældre kan undvære
eller hvorvidt de, allerede før uddannelsen påbegyndes, kan være sikre på at kunne
gennemføre på normeret tid.
Det har ført til at der igennem de sidste 10 år har været en støt stigning i antallet af studerende på universitetsuddannelserne, hvilket kun kan ses som et positivt
skridt i retning af videnssamfundet.
Desværre er det ikke garanteret at denne udvikling får lov at fortsætte.
I regeringens arbejdsprogram står at, ”Regeringen vil vurdere mulighederne
for at justere SU-systemet, så de studerende tilskyndes til at færdiggøre deres uddannelser tidligere”. Hvorfor regeringen ønsker at tvinge de studerende igennem
uddannelsessystemet hurtigere kan umiddelbart kun være baseret på en enkelt sammenhæng; den direkte besparelse på bundlinjen.
Regeringen har tilsyneladende allerede bestemt sig for, at en billigere men hurtigere uddannelse vil være fordelagtigt for det danske samfund. Jeg vil dog tillade
mig at have en anden holdning.
At tvinge de studerende til at skynde sig ved hjælp af SU justeringer, er uden
tvivl muligt, men Danmark kan ikke klare sig med billige middelmådige ingeniører.
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Et videnssamfund kan ikke bygges på kun at være ligeså gode som de andre. Vores
chance ligger i at uddanne fantastiske ingeniører. Ingeniører der har fået mulighed
for at fordybe sig, tiden til at optage viden og støtten til at kunne overskue at lære
mere end bøgerne fortæller.
Det er en gammel kendt sandhed at erhvervslivet er mere interesserede i at ansætte folk med erfaring end nyuddannede.
I begyndelse af 2008 blev undersøgelsen ”Det frie valg eller det frie fald”
iværksat for at afdække denne problemstilling. Konklusionen på undersøgelsen var,
at det bedste en studerende kunne gøre for at optimere sine jobmuligheder var tidlig jobsøgning og studierelevant arbejde, en af undersøgelsens konklusioner er at:
”Står man derfor i en situation, hvor man skal vælge mellem studierelevant arbejde
og færdiggørelse af studiet på normeret tid, er det den bedste arbejdsmarkedsstrategi at fokusere på det studierelevante arbejde.”
Konklusionen er altså at erhvervslivet ikke er interesserede i, at de studerende
skal hastes igennem systemet.
Alt i alt er det svært at se hvorfor man ønsker at anvende SU’en som incitaments styring til at skynde de studerende ud på et arbejdsmarked, der har mere
interesse i at de har tid til at få erfaring.
Danmark skal i fremtiden ikke kun overleve på at have et stort antal ingeniører,
men derimod på at have et stort antal fantastiske ingeniører, ingeniører der kan
mere end vores internationale konkurrenter. Det kræver at vi fortsat tilbyder de
studerende den helhedsstøtte der er essentiel for, at de kan blive i stand til at bære
fremtidens videnssamfund.
En essentiel del af en uddannelse af høj kvalitet er et godt studiemiljø, et studiemiljø der inspirerer og motiverer de studerende. Desværre er også dette område
under økonomisk pres, da universiteterne kun må foretage investeringer i ting der
har direkte sammenhæng med deres formålsparagraf. Det betyder at investeringer
skal foretages med direkte henblik på et af universitetets fire opgaver; Myndighedsbetjening, Forskning, Uddannelse eller Innovation.
Paradoksalt nok betyder det at de studerende kommer i klemme.
Det er Polyteknisk Forenings ønske at studiemiljøet på DTU udvikler sig i retning af et mere levende campus. Et campus hvor de studerende føler der er liv
omkring dem og hvor de kan mødes i omgivelser der virker motiverende og faciliterer indlæring. Desværre giver loven på nuværende tidspunkt kun universitetet
lov til at investere i uddannelse, hvilket kraftigt begrænser mulighederne for at investere i de dele af studiemiljøet der ikke er direkte tiltænkt undervisning.
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Dette besværliggør arbejdet med at skabe de fysiske rammer der skal til for
at de studerende får lyst til at opholde sig på universitetet, hvilket naturligvis har
indflydelse på deres faglige engagement i studiet.
Et eksempel vedrører de internationale studerende der kommer til Danmark.
De bor i øjeblikket i en midlertidig containerby kaldet Campus Village, forholdene
er mildest talt ikke gode, og et internationalt kollegium skulle have været bygget.
Desværre er beboelse ikke direkte uddannelsesrelevant så DTU må ikke finansiere
det.
Det er universitetet og de studerende i fællesskab der ved hvordan forholdene
kan forbedres, og som derfor ved hvordan ressourcerne bedst anvendes lokalt.
Det er en klar fejl at anskue uddannelse og studiemiljø som to forskellige ting.
De kan ikke skilles ad, og begge er essentielle dele af et universitet i den internationale elite.
Vi studerende har det godt i Danmark, det ved vi godt. Det har også medført
nogle internationalt eftertragtede ingeniører, der er i stand til at tjene penge hjem
til Danmark. For øjeblikket kommer der årligt ca. 3000 vidensbaserede job til Danmark, det skal meget gerne fortsætte hvis Danmark skal finansiere velfærden i
fremtiden med et videnssamfund.
Det kræver en uddannelse i verdensklasse og at de studerende tilbydes den
nødvendige støtte.
Med den rette omtanke og langsigtet planlægning, kan vores universiteter også i
fremtiden levere ingeniører der kan konkurrere i den internationale top. Den største
fare er kortsigtet tankegang og uovervejede beslutninger, der måske sparer penge
lige nu, men på sigt mindsker Danmarks chancer for at finansiere det samfund vi
tilstræber.
Men bare rolig, det danske uddannelsessystem skaber studerende der stiller
spørgsmålstegn, tænker kreativt og tager ansvar. Vi skal nok sige til hvis det går
den forkerte vej, også selvom I glemmer at spørge.
Og nu til noget helt andet...
Fra Polyteknisk Forenings side har vi altid forsøgt at gøre vores del for at sikre
en uddannelse i verdensklasse. Derfor har vi de sidste 20 år kåret årets undervisere.
Denne pris går til to undervisere, henholdsvis en kåret af Diplom- og en af Civilingeniørstuderende, der har en evne ud over det sædvanlige til at formidle deres
viden til de studerende.
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Der er igen i år en bred enighed om hvad der kendetegner en god underviser.
Denne skal være fagligt dygtig og udvise stort engagement i sin undervisning. Personen skal forstå at formidle svært stof på en måde så alle kan være med, samtidig
med at underviseren er lydhør over for de studerendes inputs og altid er klar til at
hjælpe.
Det har ikke været nogen let sag at udvælge årets underviser 2010 da mængden af nominerede og nomineringer har været større end vanligt. Vi har dog fundet
frem til at der var to som fortjente prisen mere end de andre, jeg vil derfor gerne
bede Poul Hjorth og Jesper Hattel om at komme op på scenen...
Udover æren, der selvfølgeligt det vigtigste, medfølger der også et rejsegavekort på 25.000 kr. fra DTU og en blandet gave fra PF, bestående af en fyrfadslygte,
et skakspil i indisk rosentræ, et radiometer og et TripTrap skærebræt i teak.
Poul Hjorth er underviser på DTU- matematik og er indstillet på baggrund af
sin indsats i faget Matematik 2.
Matematik 2 er et kursus der følges af både diplom- og civilingeniørstuderende,
der var dog et overtal af nomineringer blandt de diplomingeniørstuderende, og Poul er derfor kåret til årets diplom underviser.
Poul er blandt andet nomineret fordi han forstår med sin alsidige undervisning
at fange alle de studerende. Poul benytter små anekdoter for at skabe afbræk fra
den normale undervisning, ligesom han nok er den eneste der kan finde på at starte
undervisningen med et digt.
Derudover forstår Poul bare at det er kommende ingeniører han underviser og
kan relatere matematikken til relevante emner inden for fysik, kemi og andre fag.
Alle emner bliver beskrevet med udtømmende billeder ligesom relevante historiske
personer inddrages, hvilket gør undervisningen spændende og engagerende.
Jesper Hattel, der underviser på DTU-Mekanik, er blevet kåret til årets underviser for civil studerende for sin indsats i faget procesteknik.
Jesper er blevet nomineret for at være en fantastisk formidler, der er så godt
inde i sit stof at det sjældent er nødvendigt at kigge på sine noter. Jesper forventer
ikke at de studerende kan huske alt hvad de har lært tidligere og sørger således for
at opkvalificere alle så de kan følge med. Desuden har Jesper en måde at ”flække
ligninger” på der gør at de studerende har lyst til at følge andre af hans kurser.
Jesper holder sig til tavleundervisning for at ”holde tempoet nede”, så alle kan
være med. Det er tydeligt at Jesper bruger meget tid på at forberede sig til un-
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dervisningen, hvilket også gør at der altid er et godt miks mellem forelæsning og
opgaveregning, således at undervisningen altid er rigtig interessant og ingen falder
i søvn selvom det bliver sidst på dagen.
Jeg vil gerne på vegne af de studerende takke Poul og Jesper for deres ekstraordinære indsats og håber at de vil fortsætte med at ligge samme engagement
i undervisningen de næste mange år. I har formået at inspirere de studerende og
hjælpe til med at uddanne ingeniører i verdensklasse. Vi håber i med jeres nye titel
også vil være med til at inspirere de andre undervisere så det høje niveau på DTU
kan opretholdes.
Giv dem en stor hånd.
Til slut vil jeg takke alle de studerende der har nomineret årets underviser, ligesom jeg gerne vil takke alle de aktive medlemmer i PF. Uden aktive medlemmer
ville vi ikke have nogen studenterorganisation eller noget socialt studiemiljø, ligesom der ikke ville være nogen til sikre at det faglige niveau bliver opretholdt på
alle kurser.
Jeg takker jer alle for jeres opmærksomhed og ønsker jer en fantastisk årsfest
2010.
For dette
Christian Vang Madsen

5.2

Aktivfest

Som noget nyt i år blev der afholdt to fester for de aktive i foreningen, og den
tredje er ved at blive planlagt. Formålet med festerne er, at det er muligt for de aktive at møde hinanden i et uformelt miljø, men også for bestyrelsen at møde alle de
nye og gamle ansigter. Begge fester blev en stor succes, og den største problematik
lader til at være at festen ligger om onsdagen. Dog skal det siges at valget af en
hverdag skyldes de meget bookede weekender.
For dette
Birgit Haastrup

5.3

DTU Lan-Party

S/M-Rådet afholder hvert år 2 store LAN-Parties for alle de studerende på
DTU, samt gode venner de vil medbringe. Disse arrangementer bliver afholdt i
henholdsvis påskeferien og efterårsferien, hvor deltagerne medbringer deres computere, og dyster i op imod 5 dage i alverdens computerspil.
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Det seneste LAN-party var endnu en gang en stor succes, med hele 90 deltagere.
Der blev afholdt to konkurrencer i det aktuelle spil ”Starcraft 2”, og vinderne blev
belønnet med nogle gratis computerspil. Nordic Cafe License, sponserede også
eventet, og leverede gratis adgang til en stribe spil under hele arrangementet så
som Left 4 Dead 2 og Team Fortress 2. Bagvæggen var oplyst af en projektor der
viste alt fra film til turneringer. Under hele arrangementet var der arrangeret mad
med rimelige intervaller, som blev leveret af vores sponsor Eda’s Pizzeria.
Vi håber at arrangementet med tiden vil vokse, og at vi kan få nogle bedre aftaler op at stå angående sponserede præmier, og andre spændende ting.
Næste gang arrangementet løber af staben bliver i påskeferien 2011, hvor vi
håber endnu en gang at se en masse glade computerspilende deltagere.
For dette
Frederik Nordahl Sabroe

5.4

Forenings Uddannelses Dage - FUD

Der er i år ikke blevet afholdt Foreningens Uddannelses Dage. Et tidligere samarbejde med IDA omkring afholdelse af faglige arrangementer er dog forsat med
IDA’s studenterrepræsentanter som hovedarrangører.
For dette
Sinon Dam Grønnegaard

5.5

DTU Idols 2009/2010

DTU Idols arrangørgruppen arbejder med at planlægge og gennemføre det sociale arrangement ”DTU Idols”, der består af audition i efterårssemestret (november) og finale i forårssemestret (februar). DTU Idols 2008/2009 finalen blev afholdt i foråret 2009 med et væsentligt lavere antal af tilskuere end tidligere, hvilket
medførte et underskud for PF (Booking). Dette var delvist grundet datoen for finalen, som var blevet rykket fra februar til april. Derfor valgte vi denne gang at
indgå et tættere samarbejde med PF Booking og S-huset, som har været involveret allerede fra begyndelsen. Den nye samarbejdsaftale har også betydet, at DTU
Idols gruppen har haft mulighed for at samarbejde med S-husets PR udvalg. Dette
har været en stor hjælp i forbindelse med at udarbejde og udsende reklamemateriale. DTU Idols arrangørgruppen vil anbefale, at finalen fremover bliver afholdt
i slutningen af februar og desuden fungerer som en joint. I praksis betyder det,
at DTU Idols gruppen kun står for afholdelse af auditions samt planlægning af
finaleshowets indhold, mens S-huset står for det praktiske i forbindelse med afholdelsen af festen på finaledagen og PF Booking står for at finde ”husorkester” samt

82

Arrangementer

DJ efter showet. Denne model blev brugt denne gang og fungerede fra vores synspunkt rigtig godt. Vi afholdt i november auditions med sædvanlig stor opbakning
fra publikum, men dog med færre tilmeldte, og kun 7 finalister, i modsætning til
9 normalt, blev udvalgt til finaleshowet, som blev afholdt i februar 2010. Igen i
år var fremmødet på publikumssiden til finalen ikke overbevisende, og den daværende DTU Idols arrangørgruppe blev derfor enige om, at sætte DTU Idols i bero,
dels pga. behov for nye kræfter i arrangørgruppen, da flere medlemmer bliver færdige på DTU, og dels for at sikre, at DTU Idols fremover vil blive husket som et
succesfuldt arrangement. Arrangørgruppen anbefaler derfor, at en eventuel ny arrangørgruppe afholder DTU Idols hvert andet år for at undersøge, om det vil have
en effekt på fremmøde, både mht. deltagere og publikum. Den nye arrangørgruppe
kan uden problemer trække på erfaringerne fra den gamle arrangørgruppe, men
de afgående medlemmer vil ikke være aktive i processen længere. Ydermere vil
arrangørgruppen umiddelbart ikke stå for at rekruttere nye medlemmer, men vil
muligvis gerne hjælpe til så vidt det er muligt. Det antages, at de primære kontaktpersoner fra S-huset og PF Booking (Erik og Peter Tofte, hhv.) stadig er at finde i
PF systemet, og at de kan være behjælpelige overfor den nye arrangørgruppe. Som
tiltag i fremtiden bør DTU Idols gruppen gøre mere ud af at engagere internationale studerende, da vi flere gange har erfaret, at de anser DTU Idols som værende
et yderst interessant socialt arrangement men at kommunikationen ikke decideret
har været målrettet dem. En simpel måde er blot at al kommunikation foregår på
engelsk og at man involverer Buddy ordningen.
Den afgående DTU Idols gruppe vil gerne takke især Peter Tofte og Erik for
godt samarbejde, samt IDA, IAESTE, Scenelys og PF’s frivillige for deltagen på
den ene eller anden måde. Vi håber, at nye kræfter vil overtage arrangementet og
at DTU Idols fremover bliver en succes.
For dette
Kristine Weirum

5.6

Jazz i Grønnegården

I år forsøgte PF i samarbejde med DTU et nyt arrangement i slutningen af september. Arrangementet hed ”Jazz i Grønnegården” og formålet med arrangementet
var at få studerende og DTU ansatte til at mødes i mindre formelle omgivelser og
snakke sammen. Der var jazz band fra kl. 16 til 18 og der blev solgt grillpølser
og fadøl. DTU stod for at lave plakater og gav underskudsgaranti på arrangement,
kantinen solgte pølser og PF stod for fadøl og booking af bandet. På selve dagen
var der solskin og skyfrit, hvilket har hjulpet godt på fremmødet. Der dukkede cirka 200 mennesker op i løbet af arrangementet, hvilket er ganske udmærket for et
første gangs arrangement og DTU var ret tilfredse med arrangementet som helhed
også.
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Dog blev der ikke solgt nok til at arrangementet kunne løbe rundt og derfor
blev underskudsgarantien taget i brug. Der skal reklameres mere for arrangementet
næste år og fortælles til studiestarten således at dette arrangement kan blive en del
af studiestarten for de nye studerende og blive en årlig tradition på DTU.
For dette
Morten Halvorsen

5.7

PF festen

Den årlige PF-fest på La Hacienda blev afholdt torsdagen før efterårsferien, d.
15 Oktober 2010 med stor succes.
Konceptet for festen var den samme som de tidligere år: fri bar i øl, vin og champagne samt fri adgang for PF medlemmer.
Der var i alt sat 300 billetter til salg hvor af ca. 280 blev afsat i før-salg.
Der er lavet en aftale med Dennis Friis på Diskotek IN om at PF fortsat gerne
må afholde festen gratis på La Hacienda de kommende år på trods af at Christians Smidts ikke længere er arrangør på festen. Et krav er dog at det er den samme
person der afholder den minimum to år, og at der er overlevering i arrangeringen.
Undertegnede vil gerne varetage festen til næste år, men hvis festen skal forsættes
kræver det at der er en der varetage den efterfølgende, og det opfordres derfor at PF
finder en der eventuelt vil være medarrangør på festen i 2011 og vil kunne varetage
den i 2012.
For dette
Isa Kirk

5.8

PF Fodboldtunering

Fodboldturneringen blev afholdt den sidste lørdag før sommerferien. De traditionsrige ligaer, prof og mix blev bibeholdt i dette års udgave af fodboldturneringen. Dummy ligaen der har eksisteret de sidste år var i stedet blevet afløst af
beginers ligaen. Beginers ligaen var i modsætning til dummy ligaen, der blev spillet på oppustelig bane i bare tæer, en liga der var for folk der ønskede at spille
fodbold, gerne udklædt, på et lavere niveau end prof ligaen.
Fodboldturneringen blev en stor succes mht. til tilmeldte – hele 43 hold og
ca. 350 mennesker var tilmeldt, med en klar overvægt af hold i prof ligaen. Til
arrangementet var der lavet et samarbejde med en DBU dommer, og til at stå for
forfriskninger havde S-huset en bod der solgte sodavand og øl, mens en cater udefra kom og solgte grillmenuer. Maden til arrangementet bør genovervejes til næste
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år, da der kun var mulighed for at købe en kæmpe grillmenu, hvilket ikke var så
hensigtsmæssigt når spillerne skulle ud og løbe rundt bagefter.
Arrangementet forløb ganske godt, dog med nogle mindre problemer med at
høre fløjten på banerne langt væk. På det efterfølgende Socialudvalgsmøde blev
fodboldturneringen evalueret, således at det blev belyst, hvad der fungerede godt,
samt hvad der kunne forbedres. På baggrund af arbejdet med arrangementet og
evalueringen, blev en form for overlevering/drejebog lavet, som kan bruges som
udgangspunkt til næste år. Det kan dermed spare næste års arrangører rigtig meget
koordineringstid, og en fremgangsmåde for arbejdet. Til sidst en meget stor tak til
alle de deltagende, til S-huset og især til de frivillige fra Socialudvalget!
For dette
Christian Nørr Jacobsen

5.9

PFs Motionsløb

Polyteknisk Forenings Motionsløb arrangeret af Socialudvalget er en årlig tilbagevendende tradition og består af 2 dele, et seriøst løb med tidstagning efterfulgt
af et festligt arrangement dagen efter som mest af alt kan ses som et karneval rundt
om DTU.
Sidste år blev der gennem DTU idrætten ansøgt penge til afholdelse. Et beløb på
8000 kr. blev givet og var stor medvirkende til at arrangementerne kunne finansernes og mulighederne ikke begrænset.
Det seriøse løb om torsdagen forløb uden de store problemer, men dog opfordres
Socialudvalget til næste år at have flere frivillige hjælpere på dagen, da der manglede folk til at vise vej et par kritiske steder på ruten, samt folk til en bagtrop, således
at det kunne sikres at alle er kommet i mål.
I løbet af de sidste par år har den festlige del af løbet meget naturligt fået sit
omdrejningspunkt omkring de forskellige kvadranters fredagsbarer og ruten har indordnet sig herefter. Grundet tidligere års problemer med oprydningsdelen og brug
af indkøbsvogne, blev proceduren fra sidste år benyttet, hvor der blev hvervet en
masse frivillige både fra Socialudvalget, men også fra de faglige råd for at sørge
for at arrangementet forløb i god ro og orden, samt at der blev ryddet op ved hver
fredagsbar og på vejen mellem dem. Derfor var arbejdsbyrden for Socialudvalget
vokset markant på specielt oprydningsdelen. Dette var også vigtigt for at sikre at
motionsløbet kan afholdes igen næste år.
Arrangementet forløb rigtig godt uden ballade, og Socialudvalget modtog efter
arrangementet ros for et rigtig godt arrangement fra flere af deltagerne. Dog havde arbejdsbyrden for nogle, specielt bagtroppen der stod for oprydning, været for
stor, og en festlig aften blev i stedet til en aften med en sur oprydningstjans. Dette
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blev evalueret i Socialudvalget og der indstilles til at de frivillige får ansvar for
oprydning i hver sin bar, således at man kan hygge og feste i de 4 andre barer uden
at tænke på oprydningen. For at dette kan lade sig gøre kræves der rigtig mange
frivillige fra både Socialudvalget og de faglige råd.
Til sidst en meget stor tak til alle de deltagende, til fredagsbarerne og især til
de frivillige fra Socialudvalget og de faglige råd!
For dette
Christian Nørr Jacobsen

5.10

PF Skitur

Styregruppen bestod af 4 personer fra Socialudvalget, der i forhold til alle de
andre år ikke fik en gratis skitur ud af det, men gjorde arbejdet frivilligt. Således
blev det også undgået at der var sure miner blandt andre over gratis skiture.
Styregruppens mål var at lave PF skitur til den største, fedeste og mest fordelagtige tur PF har lavet.
Der blev derfor satset stort på PR for arrangementet, gennem flyers, plakater,
facebook gruppe, og campusnet beskeder. På den måde kunne det undersøges, om
øget PR ville få flere til at melde til turen. Dette var dog svært at konkludere hvorvidt det var tilfældet, da der var stort set samme deltagerantal som sidste år, men
design retningen valgte i år at lave deres egen tur i modsætning til sidste år.
Allerede i april blev PF kontaktet af skiselskabet Ecart, og planlægningen af
turen startede allerede der. Dette gjorde, at der var større mulighed for at få alle
deltagere til at bo på samme hotel. Det lykkedes delvist da 300 kom til at bo på
samme hotel og 50 boede på et andet hotel.
Samarbejdet med Ecart var ganske fint, og dialogen god i det forberedende arbejde. Fra skitursudvalgets side følte vi, at vi havde opnået en rigtig god aftale og
havde store forventninger til turen.
Turen var ikke helt lige så optimal i forhold til forventningerne, idet der var
forskellige ting der ikke fungerede helt optimalt. Nogle af tingene kunne Ecart ikke gøre noget ved og andre ting må tilskrives dem. Det kan f.eks. nævnes at de
ikke formåede at få styr på PF festen mht. tilbud og aftale med baren til trods for
at de havde 1 måned til det. En anden ting var at picnicen var for alle Ecart gæster
selvom vi var blevet lovet en sær-picnic, dog var denne i sneen så det var et plaster
på såret. En tredje ting var mangel på information og koordinering fra guidernes
side, hvilket godt kunne skabe lidt irritation til tider.
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Af andre ting kan specielt nævnes hotellet Altineige, hvor 300 PFere var indkvarteret, som var mildest talt elendigt. Tarvelige værelser med store mangler af
køkkenredskaber og funktionelle elektriske apparater kombineret med fransk surhed og arrogance fra personalet gjorde opholdet mindre fantastisk.
Når det så er sagt var der også mange ting der fungerede godt. Inddelingen
af værelser og busser fungerede godt, da deltagerne selv kunne gøre det, hvilket
sparede skitursudvalget meget tid i forhold til andre år hvor de havde stået for inddelingen. Ecart har også været meget åbne overfor vores forslag og ideer, og fik
endda Roben og Knud ned til Val Thorens for at spille eksklusivt for os. Skitursselskabet Ecart kan sagtens anbefales til fremtidige PF skiture, da de er villige til
at opfylde de specielle ønsker man måtte have. Det er dog vigtigt at få klare aftaler
på plads og på skrift, så der er enighed om den endelige aftale, dette specielt fordi
skiselskabet har mange ture med forskellige ønsker, så PFs mange ønsker kan nemt
glemmes.
Der skal lyde en kæmpe tak til medlemmerne af skitursudvalget og alle deltagerne der har bakket op om skituren.
For dette
Christian Nørr Jacobsen

5.11

PF Skovtur

PF Skovtur er et socialt arrangement bestående af et kulturelt indslag eller anden form for leg og event. Dagen afsluttes med en middag i byen for deltagerne og
herefter er der frit valg om man ønsker at fortsætte turen videre i byen.
Igen i år blev PF skovtur afholdt. Den blev arrangeret af PF’s bestyrelse og lå
i første uge af 3-ugers perioden i juni. I år var de inviterede Fællesrådet, S-huset,
PF’s funktionæransatte, PF Boghandel samt bestyrelsen selv.
Vi startede om eftermiddagen i S-huset og tog derfra med bestilt bus ind mod
København. Her stod turen på guidet rundtur i Operaen, hvilket for mange ikke
var oplevet før. Efter rundturen på operaen gik PF Skovtur videre med vandbus til
Christianshavn. Herfra tog vi på restaurant, med betalt buffet på nær drikkevarer.
Arrangementet var efter deltagernes bedømmelse en succes, og en mulighed for
foreningens mange afdelinger, samarbejdspartnere og de aktive til at møde hinanden. Det var god tilbagemelding på at have et kulturelt indslag med Operaen, og
der opfordres til at lave noget tilsvarende igen næste år. Det håbes fra PF bestyrelse
2010, at PF skovtur fortsat fremover bliver afviklet, da dette er en af de få arrangementer, hvor PF på tværs af foreningen samles.
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For dette
Morten Halvorsen og Peter Tofte

5.12

PF Sommertur

I starten af 2010 modtog bestyrelsen et tilbud om en charterrejse sydpå i sommerferien til foreningens medlemmer. Dette tilbud var dog ikke godt nok, men da
bestyrelsen mente at det kunne være interessant at tilbyde medlemmerne en billig
sommerferie, hvor de kan tage af sted sammen startede arbejdet med at indhente
andre tilbud. Det endte med en aftale med BravoTours med en rejse til Kreta i 2.
uge af august. Valget af rejsetidspunktet lå oveni mange forberedelsesturer til rusturerne, hvilket har gjort at mange vektorer formentlig ikke har taget med på turen,
selvom de var en klar målgruppe for turen. Valget skyldes at 2. uge af august er
meget billigere end at tage af sted i juli og 1. uge af august. Denne problematik
skal der tages mere hensyn til, til næste års planlægning.
Der deltog 13, hvilket var meget skuffende i forhold til forventet. Dette skyldes
formentlig at prisen var over 3000 kr, tidspunktet på sommeren, og at mange har
arbejdsplaner og besøger familien i ferien. På turen var der frihed for de rejsende
til at lave, hvad de ville, og det blev til en god blanding af afslapning ved poolen,
fest og kulturelle oplevelser. Generelt var der stor tilfredshed med turen blandt deltagerne
Siden hen har arrangørerne snakket med deltagerne angående planlægning af
næste års tur. Meget af snakken har gået på om fremover kan findes stor nok tilslutning til at afholde turen i sommerferien, eller om en efterårsrejse med et kulturelt
og måske teknisk perspektiv ville have mere succes.
For dette
Morten Halvorsen

5.13

PF Studiemesse

I 2009 besøgte en fra B09 studiemessen i Århus for at observere hvorledes
deres studiemesse blev afholdt. De har stor succes med deres messe men mange
udstillere og besøgende over 3 dage, fordi de bruger et eksternt firma som er specialiseret i studiemesse til at arrangere deres. I løbet af foråret 2010 tog B10 kontakt
til A&P University Solutions og indgik en 3-årigede kontrakt om arrangering af
studiemesse på DTU en gang årligt i slutningen af september.
Planlægning af dette års studiemesse kom sent i gang på grund af at kontrakten først blev underskrevet lige op til sommerferien. Dette betød at mange firmaer
ikke kunne finde penge i deres budget til at deltage i år og dermed kom der kun
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kom 5 betalende stande. Yderligere var DSE, IAESTE, BEST og PF repræsenteret på messen. Selvom mængden af stande ikke var flere end forrige år var der
flere besøgende på de 2 dage end der har været til de forrige års studiemesse, hvilket indikerer at der er mulighed for at få en stor og vellykket studiemesse fremover.
Dette års messe blev fra A&P University Solutions og PF set som et forsøgsog opstartsår. Derfor var det vigtigt at få afviklet en messe uanset størrelsen så man
kunne erfare hvad der gik godt og hvad der skal fokuseres på til næste års messe.
Allerede i slutningen af dette år er arbejdet med næste års messe gået i gang,
således at flere firmarer og virksomheder kan afsætte penge i deres budget til at
have en stand på studiemessen. Der er store forventninger til at studiemessen vil
vokse sig rigtig stor i løbet af de næste år og på årsbasis blive en lige så stor begivenhed som DSE messen, men med fokus på at give de studerende et bedre studieliv gennem gode tilbud og rådgivning.
For dette
Morten Halvorsen

5.14

SenSommerFest - SSF

3. september 2010 blev der afholdt Sensommerfest i fem opstillede telte på
Studentertorvet.
Opvarmning
I november 2009 blev en styregruppe nedsat og arbejdet med arrangere SSF begyndte. Derudover var der cirka 50 frivillige fra de faglige råd med til ar arrangere
SSF, de var fordelt med cirka 10 i hvert telt, og det virkede som et passende antal.
Der var flere udfordringer med arrangeringen af SSF, blandt andet fandt vi sent ud
af, at politiet har strammet reglerne omkring bevillinger, så det ikke længere er nok
med en bevilling til hele pladsen, men en bevilling pr. telt, evt. pr. to telte, og det er
nu et ufravigeligt krav, at bevillingstagger er fyldt 25 år. Med hjælp fra bestyrelse,
tidligere bestyrelse og en enkelt frivillig fik vi heldigvis samlet folk nok til bevillingerne, men det betød også, at alkoholsalg lukkede ved 2-tiden, da bevillingerne
gjaldt dertil, og vi ikke ville risikere, at de folk, der hjælp med en bevilling skulle
få problemer på grund af dette. I 2011 håber vi på, at der er frivillige i teltene, der
kan søge om bevilling, ellers har vi i styregruppen ’11 og bestyrelsen tre mennesker
over 25, så det godt kan lade sig gøre at sælge alkohol i 2011 også. En anden udfordring var, at Lyngby-Tårbæk Brandvæsen stillede krav om, at der under hele festen
var to uddannede brandvagter til stede, hvilket var en uforventet og ikke ubetydelig post på budgettet. Udover den øgede udgift var vi dog glade for brandvagterne,
der var hurtige til at reagere og kontakte styregruppen, når de opdagede brandfarlige situationer i teltene og på pladsen. Der er siden 2009 sket omstruktureringer
i CAS, og samarbejdet med disse var derfor anderledes end normalt, blandt andet
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har vi haft udfordringer med at finde ud af hvad der skulle betales for, og hvad der
ikke skulle. Overordnet har CAS været rigtig gode samarbejdspartnere, og vi har
fået den hjælp vi har bedt om. Vi gentog succesen med en enkelt kommunikationsansvarlig, så rådene ikke får modstridende oplysninger, og så der er helt styr på,
hvad der er kommet ud af informationer. Det har fungeret rigtig godt, men det er en
meget tidskrævende post at have. Vi har i den forbindelse brugt FAKU-listen med
mindre held, og derefter campusnetgrupper. For at sikre, at rådene har mulighed
for at planlægge i løbet af 13-ugers perioden, og ikke kun 3-ugers og sommerferie,
satte vi skarpe grænser for hvornår tilmelding var, og brugte derefter en del tid på
at rykke rådene for svar, så fordelingen kunne ske, og planlægningsarbejdet starte. Dette virkede umiddelbart fint, dog har en enkelt retning ikke følt, at de blev
hørt, grundet et ikke fungerende fagligt råd. Til planlægningen 2011 har vi derfor
tænkt at bruge andre midler end kun FAKU-listen til at komme ud til retninger
uden fungerende faglige råd.
Festen
Maden blev leveret fra en slagter og kvaliteten var god, der var dog ikke nok
tilbehør til kødet, så det overvejes hvordan mad til 2011 skal skaffes uden, at det
bliver dyrere end tidligere. Dansikring har estimeret, at der var 2700 deltagere i
festen i løbet af aftenen. Ud over de fem telte var der et afspærret område til styregruppen, hvor der foregik udlevering af mad, øl, sprut, sodavand og byttepenge, og
hvor teltene kunne aflevere de indtjente penge i løbet af aftenen. Dette område fungerede rigtig godt, og det var også her brandvagterne holdt til, og ydede førstehjælp
til tilskadekomne festdeltagere. Der var stort set kun småskader som sår, forvredne
ankler og generel druksyge, vi havde dog besøg af en ambulance på grund af en
sukkersygepatient. Sent på aftenen fik vi problemer med en gruppe unge voldelige drenge, og brandvagterne kom på arbejde med at klare næseblod. De voldelige
drenge var ikke til at dæmpe, og vi besluttede derfor i samarbejde med Dansikring
at lukke festen klokken 3, da det meste af festen var gået kold, og ved 4-tiden var
pladsen ryddet og kunne efterlades til en enkelt vagt, indtil vi overtog pladsen igen
næste morgen.
Generelt gik afviklingen af festen fredag godt, og de frivillige i teltene fik skabt en
rigtig god fest.
Efterfest
Pladsen skulle være ryddet tidligt, så klokken 9 stillede 5 fra hvert telt til oprydning. Da oprydningen blev koordineret godt gik det stærkt med denne, og de
frivillige, der var tilbage rykkede derfor i S-huset til en lille øl eller to. I skrivende
stund er regnskabet ved at blive afsluttet, og de faglige råd har fået deres overskud
overført. For alle faglige råd blev SSF en økonomisk succes. En ny styregruppe er
nedsat og planlægningen af SSF 11 er så småt i gang.
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6 Uddannelsespolitisk sektor
6.1

UddannelsesPolitisk Råd

UddannelsesPolitisk Råd (UPR) har i min periode afholdt 4 møder, heraf det
sidste i januar 2011. Som den skarpe polytekniker nok vil bemærke er dette to
færre end de i forhold til vedtægterne bestemte antal på seks møder årligt. Dette
vedtægtsbrud kan desværre ikke tilskrives andre end formanden, som ikke har indkaldt til de foreskrevne møder. Der var indkaldt til et femte møde i løbet af året,
men dette blev aflyst grundet manglende tilmelding til mødet.
UPR består af alle de PF medlemmer der sidder i studienævn (ISN), de tværgående
uddannelsesudvalg (CUU og DUU), medlemmer af akademisk råd (AR) samt medlemmer af DTU’s bestyrelse. Dette betyder at ca. 80 personer er medlem af UPR.
UPR har til opgave at udvikle politikker for Polyteknisk Forening samt koordinere
arbejdet imellem institutterne.
Der har i år været diskuteret 3 overordnede emner.
UddannelsesPolitisk Gruppe
Det første, og sidste, emne der blev diskuteret i UPR var oprettelsen af et nyt
udvalg i PF nemlig UddannelsesPolitisk Gruppe (UPG). UPG er en tanke som andre har haft før mig, nemlig at UPR er for stort et råd, og at mange af medlemmerne
ikke er interesseret i at lave politikker, men derimod har hele deres interesse liggende i studienævnet. Selv hvis UPR ønskede at lave politikker, er det svært med kun
seks fastlagte møder på et år og en masse forskellige mennesker. Derfor kunne der
være rart med en mindre gruppe, der kunne arbejde målrettet med udarbejdelsen af
politikker. Efter et godt møde kom UPR frem til at man ønskede at dette råd skulle bestå af otte personer valgt af fællesrådet på baggrund af et opstillingsgrundlag
samt den til enhver tid siddende uddannelsespolitiske koordinator som formand for
gruppen. Det blev også besluttet at valgperioden skulle være for to år, med halvdelen på valg hvert år således at man for første gang i lang tid sikrede en ordentlig
overlevering.
Foreslag fra UPR blev fremlagt fællesrådet sammen med en vedtægtsændring,
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og fællesrådet valgte at stemme for således at UPG nu fra 2011 er en realitet.
Det sidste UPR møde i min periode blev også brugt til at diskutere UPG, her
blev UPR nemlig spurgt til råds, hvilke politikker de gerne så UPG arbejde med.
En liste med mere end 25 emner som UPR gerne så der blev udarbejdet politikker
for blev lavet, ligesom den blev prioriteret så de vigtigste kan blive lavet først og
forelagt UPR til godkendelse.
Erasmus studerende
Det andet store emne, der blev diskuteret i UPR var erasmus studerende på baggrund af et oplæg fra miljø. Miljø, som har en over gennemsnitlig repræsentation af
udenlandske studerende, har været hårdt plaget af de såkaldte ”feststuderende”som
ikke kender til gruppearbejde og rapportskrivning, samt ikke vil yde en stor indsats,
da de bare skal bestå fagene. Dette virker demotiverende på andre og kan ødelægge
gruppearbejde ligesom den generelle kvalitet af undervisningen kan blive forringet.
Efter at have diskuteret emnet i UPR, blev der rettet til i et dokument skrevet
om sagen. Dette dokument blev så forelagt det tværgående uddannelsesudvalg civil
(CUU), som tog positivt imod initiativet og vil se, hvad der kan gøres for at forbedre
tingene. således at det ikke er en gene at der kommer udenlandske studerende til
Danmark.
Eksamensevalueringer
Der blev i UPR også diskuteret om det smarte i at indføre eksamensevalueringer. Det er noget, som allerede bliver benyttet på miljø, og som der også er mange
som er interesseret i, her iblandt også undervisere. Problemet med eksamensevalueringer er, at dette er endnu en evaluering og svarprocenten på de eksisterende evalueringer ikke er tilfredsstillende. Formatet af hvorledes der evalueres skal således
også evalueres.
Resultatet af diskussionen betød at en gruppe på tre studerende, undertegnede
inklusiv, tog en samtale med DTU Learning Lab omkring mulighederne for eksamensevaluering. Learning Lab fik en masse ideer og ville udarbejde et forslag,
der kunne udsendes til studienævnene således at det ville kunne ibrugtages ved
vintereksamen 2010. Dette blev dog ikke tilfældet idet studenterkonferencen og
konkurrencen Grøn dyst kom i vejen og fik forhalet processen. I skrivende stund
ligger forslaget omkring eksamensevalueringer dog på dekanens bord og afventer
godkendelse inden forslaget udsendes til studienævnene.
Forslaget omhandler udelukkende skriftlig eksamen da der er en frygt for at
evaluering af den mundtlige eksamen vil blive for påvirket af den givne karakter.
Dette er dog noget, som skal overvejes, da det stadig bør være muligt at give kon-
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struktiv kritik, og man sagtens kan synes, at noget skal ændres, selv om man har
fået en god karakter.
På trods af de få møder i UPR har det dog stadig været nogle gode møder. Med
oprettelsen af UPG er det stadig lidt uklart hvordan UPR helt præcis vil komme til
at fungere i fremtiden, men jeg forventer at dette falder naturligt på plads i løbet af
2011. Jeg ser i hvert fald frem til endnu et godt år.
For dette
Søren Vang Fischer

6.2

UddannelsesPolitisk Gruppe - UPG

2010 blev også året hvor Polyteknisk Forening fik sin nyeste gruppe til at styrke det studenterpolitiske arbejde.
UddannelsesPolitisk Gruppe eller bare UPG er en lille gruppe af engagerede
mennesker, der skal arbejde målrettet med foreningens studenterpolitik. Dette er et
hverv, som har skullet varetages af Uddannelsespolitisk Råd (UPR), men grundet
størrelsen af dette råd samt interessen fra personerne heri har det været yderst begrænset.
UPR er domineret af folk, der gør et fantastisk stykke arbejde i deres studienævn, og det er også her at deres primære interesse ligger. Dette har betydet at UPR
har været brugt som et vigtigt organ til erfaringsudveksling, men ikke så meget til
at skabe overordnede politikker.
Det er der nu fundet en løsning på efter at UPR har diskuteret mulighederne
og derefter fremlagt et samlet forslag for fællesrådet, som er blevet vedtaget. Der
vælges nu 8 personer for en to-årig periode (4 valgt hvert år), som skal stå for at udvikle foreningens politikker samt klare andre relevante ting, man nu måtte finde på.
Udover de 8 medlemmer vil den uddannelsespolitiske koordinator være formand
for gruppen således at der sikres en forbindelse til bestyrelsen. Idet 2011 bliver
første år gruppen kommer til at arbejde, skulle der vælges ekstra mange i 2010 da
samtlige 8 personer skulle findes på en gang. Det er en mission, som er lykkedes,
og det bliver spændende at se, hvad gruppen kan præstere. Det kunne f.eks. tænkes
at gruppen vil være inde over en paneldebat som nødvendigvis må komme op til
det forestående folketingsvalg.
Med denne nye gruppe forventes det også, at PF vil spille en større rolle i Danske Studerendes Fællesråd idet, der nu vil være folk som har tid til at forberede sig
ordentligt, samt nogle der vil kunne redigere de dokumenter der måtte komme derfra. Alt i alt ser det ud til at 2011 bliver et spændende år for uddannelsespolitikken
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i PF, og jeg glæder mig til at være en del af det.
For dette
Søren Vang Fischer

6.3
6.3.1

DTUs kollegiale organer
DTUs bestyrelse 2010

Året 2010 har været begivenhedsrigt for de to studerende i DTU’s bestyrelse.
Igen i år har begge pladser været besat af to PF støttede kandidater, ligesom der
næste år vil sidde sådanne to.
Af hensyn til fortroligheden i Bestyrelsesarbejdet, har de to studentermedlemmer af DTU’s bestyrelse trukket en hård grænse for, hvilke oplysninger der bliver
delt imellem bestyrelsesrepræsentanterne og Polyteknisk Forening. Dette krav om
fortrolighed skyldes at DTU i dag bliver drevet som et universitet ud fra principper af samme karakter som virksomheder med international rækkevidde, med dertilhørende beslutninger af økonomisk og strategisk karakter.
Studenterrepræsentanterne har holdt sig opdateret på de politiske og sociale
tiltag der er kommet fra foreningen, og har taget disse med i overvejelserne i de
diskussioner der er blevet afholdt i DTU’s bestyrelse. Repræsentanterne anerkender at de kunne have været mere synlige i foreningen, men erkendelsen af at der er
mange emner der ikke kan refereres videre fra bestyrelsesarbejdet har lagt en dæmper på mulighederne for diskussioner imellem repræsentanterne og foreningen.
Studenterrepræsentanterne i DTU’s bestyrelse mener at man i det nye år bør
kigge på hvordan man får inddraget de studerende i flere af de åbne dagsordenpunkter.
Der har i år været et utroligt godt samarbejde med medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen. Der har været afholdt møder før hvert bestyrelsesmøde med disse
repræsentanter, hvor der har været lavet forventningsafstemning i forhold til dagsordenspunkter osv. Det har været givtigt at få input fra disse, således at nyheder fra
rundt omkring på universitetet er blevet delt. De nuværende studenterrepræsentanter mener at dette samarbejde bør fortsætte da det har været meget udbytterigt.
Der har endvidere været afholdt et par møder med de studerende fra andre
universitetsbestyrelser. Udbyttet af disse møder har været begrænset da studentermedlemmerne af flere af disse universitetsbestyrelser synes at beskæftige sig med
problemer af mere praktisk karakter end vi døjer med på DTU.
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Af vigtige emner der har været diskuteret i bestyrelsen kan, som det fremgår af
de åbne dagsordener, bl.a. nævnes:
• Større byggeprojekter
• Strategiske forhold
• Bestyrelsens forretningsorden
• Finansieringspolitik
• DTU’s risici
• Besættelse af stilling som prorektor
• Udviklingskontrakt
• Budget, regnskab og årsrapport
• Universitetsdirektørens ansættelse
For dette
Studentermedlemmerne i DTUs bestyrelse 2010,
Daniel Kunisch Eriksen og Rasmus Schmidt Olsen

6.3.2

Akademisk Råd

Der har i 2010 været afholdt fire ordinære møder i akademisk råd (AR). Møder
i akademisk råd består hovedsageligt af tre dele: en tema diskussion, forslag til
uddeling af akademiske grader og en orientering fra rektor. Herunder er en gennemgang af indholdet af de fire afholdte møder, fokus er på tema diskussionerne
da flere af de andre emner er fortrolige. I AR er de studerende generelt tilfredse
med samarbejdet, og synes at der kommer en del ud af tema diskussionerne.
Ordinært møde 3. februar
Tema drøftelsen på dette møde var ”kvalitetssikring af de afsluttende projekter
på uddannelserne, og omhandlede diskussioner omkring evaluering af projekter
samt plagiering. DTU har indført evaluering af projekter og det var AR’s opfattelse
at denne evaluering skulle hvad flere resultatet orienterede spørgsmål, i stedet for
kun at forholde sig til processen, da dette ofte hænger sammen. AR tilkendegav
også vigtigheden af de studerende ved at plagiering er fuldstændig uacceptabelt og
har konsekvenser.
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Ordinært møde 12. maj
Tema drøftelsen på dette møde var ”DTU’s indsats på klima området” og baggrunden var indsatsen op til COP15, hvor DTU havde oprettet DTU klimateknologi tilbage i 2008. Der var bred enighed i AR om at det var vigtigt for DTU at
synliggøre indsats for på Klima området, styrke det allerede stærke samarbejde internationalt, og at dette fortsat skal være et fokus område. AR så også vigtigheden
i at Klima teknologi og bevidsthed blev en naturlig del af uddannelsen, for hvilket
samarbejde mellem institutter og afdelingerne er vigtigt.
Ordinært møde 13. september
Tema drøftelsen på dette møde omhandlede DTU’s politikker, da DTU har udarbejdet nye politikker. På dette møde blev forskningspolitikken og politikken for
myndighedsbetjening gennemgået. Forskningspolitikken blev sendt tilbage til prorektor Anders Bjarklev til gennem skrivning, både fordi der var ting der burde
rettes, men også fordi Anders som ny prorektor ikke havde haft mulighed for at
være en del af processen. Politikken for myndighedsbetjening blev gennemgået
og der blev sagt god for den. DTU’s politikker burde være tilgængelige på DTU’s
hjemmeside eller portalen.
Ordinært møde 8. december
Tema drøftelsen var en fortsættelse fra sidste møde og her blev uddannelses og
innovationspolitikken gennemgået. Innovationspolitikken blev gennemgået af prorektor Anders Bjarklev og områder der har relevans for undervisning kan nævnes
at innovations skal være indarbejdet i undervisningen, og at der udbydes kursus i
iværksætteri. Uddannelsespolitikken blev gennemgået af G-dekan Martin Bendsøe
og kommenteret af AR, hovedpointen er at DTU’s uddannelser skal være i absolut
top kvalitet og blandt de bedste i verdenen, at uddannelsen bygger på kerne faglighed og at den er forskningsbaseret. Ønskes at se hele politikken vil denne være
tilgængelig på DTU’s hjemmeside eller portalen inden for kort tid. På dette møde
blev også diskuteret høringssvar på Videnskab ministeriets oplæg til revidering af
universitets loven.
For dette
Anders Schlaikjer

6.3.3

Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Civilingeniøruddannelsen
- CUU

I 2010 blev der afholdt 4 møder i CUU, alle med deltagelse af én eller flere
studerende valgt gennem PF. Referaterne af møderne er tilgængelige for alle på
Portalen, ligesom referater fra tidligere år. På hvert møde blev der diskuteret relevante emner, og nedenfor er nogle af disse fremhævet:
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• CUU er i løbet af året blevet informeret om nogle af DTU’s tiltag såsom
Grøn Dyst, Festival-kurser, auditorium renovation, ændring af kompetencebeskrivelser samt Nordic Five Tech. Grøn Dyst studiekonference afholdes
den 22. juni 2012. Det er besluttet at afholde Grøn Dyst hvert andet år evt.
suppleret med et mindre arrangement de modsatte år. Flere organisationer
og institutioner har desuden vist interesse for flere af projekterne og konceptet. I juni 2011 vil der desuden blive afholdt CDIO konference på DTU.
CDIO er en international organisation, der arbejder med rammerne for ingeniøruddannelser, pædagogik og didaktik.
• I starten af 2010 blev kursusevalueringerne diskuteret. Det er i alles interesse,
at kursusevalueringerne har så høj en svarprocent som muligt, og det blev
derfor diskuteret hvilke værktøjer man kan benytte over for de studerende;
tvang, gulerod, spamming med påmindelser, reduktion i antallet evalueringer
eller antallet af spørgsmål i evalueringerne. Fra DTU’s side arbejder man
videre med at reducere antallet af spørgsmål ved at finde korrelation mellem
dem eller eventuelt omskrive dem så de giver mere menig og resultaterne
bedre kan tolkes.
• Et andet stort dagsordenspunkt på et af møderne var et dokument fra PFs
UPR, der omhandlene problemstillinger for projektarbejde i kurser med Erasmusstuderende. Punktet udmøntede sig bl.a. i en arbejdsgruppe til at rådgive
Internationalt Samarbejde så justeringer af intro-ugen for udvekslingsstuderende allerede kunne ske for efterårsoptaget 2010. Der var desuden generel forståelse for at samarbejdet mellem danske og Erasmus-studerende
kunne forbedres, bl.a. faciliteret af undervisere. Desuden blev kravene til de
Erasmus-studerendes færdigheder i fx engelsk drøftet.
• Over flere møder i efterårssemestret er der blevet arbejdet med at opstille
generiske og specifikke læringsmål for bachelor- og masterprojekter. Planen
for nu er at lade læringsmålene være en brutto liste samt at lade kraven være tilpas åbne, så de kan implementeres på tværs af forskellige institutter.
Således vil det give mulighed for, at store ændringer i et givent projekt kan
forekomme uden det får betydning for projektets gyldighed.
• I forbindelse med optagelsestal er lokalesituationen på DTU blevet diskuteret idet der er sket en stigning i antallet af studerende DTU. CAS er i gang
med at kortlægge alle lokale på DTU. Der blev også gjort opmærksom på
manglen på studieceller, som bør tænkes ind i fremtidige ombygninger og
nybygninger på campus.
For dette
Studentermedlemmerne i CUU 2010,
Isa Kirk, Sven Hermann og Lasse Mejling
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6.3.4

Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Diplomingeniøruddannelsen
- DUU

Det har i 2010 handlet om Grøn dyst, CDIO-konference og praktik beskrivelser.
Grøn dyst var en af de ting der blev informeret om og diskuteret i 2010. Hvad
konceptet og idéen var omkring det, og hvorfor. Det var meget relevant for Diplomer at deltage, da man via de CDIO opbyggede uddannelser fik produkter og idéer
ud, som kunne benyttes til dysten. Det er meningen at alle institutter skal tilbyde
Grøn dyst kurser og at konkurrencen skal løbe hvert andet år.
Da CDIO-konferencen først rigtigt går i gang i 2011, som et alternativ til Grøn
dyst (og derfor skal løbe hvert andet år). Har der ikke været så meget information
om selve arrangementet andet end at man allerede i løbet af efteråret 2010 skulle
begynde at gøre de studerende opmærksomme på konferencen.
Den sidste ting der er blevet arbejdet rigtigt med i 2010 er praktik beskrivelser i
kursusbasen, således at det bliver en kompetence man tilegner sig i studieforløbet.
Det vil også være vigtigt, således at den studerende, og firmaet ved hvad der skal
komme ud af et praktik forløb.
Der har været meget svag studenter deltagelse i 2010 i DUU, og dette skal forbedres med nye kræfter i 2011.
For dette
Mads Bjallerbæk Pedersen

6.4
6.4.1

Institutstudienævn på DTUs institutter og centre
DTU Aqua

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i institutstudienævnet
på DTU Aqua.

6.4.2

DTU Byg

Vi har i det forgangne år, som oftest, haft vores fokus på at forbedre undervisningen på vores institut, BYG. Specielt at nævne har vi, efter et par års diskussion,
fundet nogle konkrete ændringer, der skal implementeres for at forbedre vores fagprojekt.
Et nyt initiativ udviklet af ISN BYG er et opstartskursus for hjælpelærere. Der
er blevet holdt et sådan kursus i september for at klargøre de kommende hjælpelærere i, hvad de kan forvente, og hvordan de bedst hjælper alle de studerende på
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et kursus. Dette fungerede rigtig godt, hjælpelærerne deltog i et par workshops i
løbet af en aften og fik diskuteret mange situationer igennem. Det er nu planen, at
der skal holdes et sådan kursus i starten af hvert semester.
Et andet fokusområde har været mangel på plads i vores kvadrant samt en kommende renovering af bygning 116, som er den bygning, de fleste studerende ved instituttet har deres daglige gang i. Den ekstra fokus på pladsmanglen skyldes blandt
andet, at der næste sommer opstartes en ny uddannelse på instituttet, en civilingeniøruddannelse i Bygnings Design.
Desuden kan det nævnes, at vi har undersøgt IT-tilgængeligheden på instituttet og haft fokus på, at alle værktøjer skal være tilgængelige for de studerende 24-7.
For dette
Anne Schow Jensen

6.4.3

DTU Elektro

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i institutstudienævnet
på DTU Elektro.

6.4.4

DTU Fotonik

I 2010 blev der afholdt 6 møder i ISN Fotonik, alle med deltagelse af én eller
flere studerende valgt gennem PF. Studerende fra retningerne ”IT & Kommunikationsteknologi”, ”Telekommunikation” samt ”Fysik og Nanoteknologi” var repræsenteret i studienævnet. Daværende vicedirektør Lars-Ulrik Aaen Andersen deltog
på et af møderne. Næstformanden (studerende) udtrådte af nævnet i maj og blev erstattet af suppleant. Herunder er nogle af emnerne behandlet på møderne beskrevet
på punktform.
• Søgningen til bacheloren i ”IT & Kommunikationsteknologi” er stadigt stigende, hvilket kun gør arbejdet i ISN endnu vigtigere da et højere antal studerende betyder øget pres på de begrænsede lokalefaciliteter og underviserressourcer på Fotonik. Desuden er kravene til diplomingeniører for optagelse
på kandidaten ”Telekommunikation” blevet lempet.
• Det er blevet lettere for Fotonik-studerende, at få adgang til Fotoniks databar. Der er også blevet sat fokus på at give opgaveskrivende studerende kontorplads, så der fremadrettet skal være plads til studerende (kandidat som
bachelor), som ønsker det, på instituttet. Dette gøres ved at stille et differentieret udvalg af facilitet til rådighed i tørre rum, der kan huse flere studerende
samtidig.
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• Der er blevet oprettet en del nye kurser på Fotonik, bl.a. flere Ph.d.-kurser,
som det som studerende kan være svært at forholde sig til. Oftest ligger færdige eller næsten færdige kursusbeskrivelser klar til beslutning på møderne.
De studerende bliver dog taget med på råd.
• Fotonik-studerende har ikke haft indflydelse på den nye Elektro-bachelor (på
et andet institut), selvom store ændringer i dennes opbygning har indflydelse
på kurser, der tages af ”IT & Kommunikationsteknologi”-studerende.
• Kursusevalueringerne var generelt udmærkede selvom svarprocenten kunne
være bedre. At lokalerne på Fotonik, bl.a. databaren, bliver udnyttet til det
yderste kunne ses i kursusevalueringerne.
• Der arbejdes på at forbedre informationen til ”Fysik og Nanoteknologi”studerende om studieforløb med bidrag fra Fotonik.
• Fra de studerendes side blev der fremsat ønske om et kursus i telemarkeder
og teleregulering uden dette ønske dog umiddelbart har udmøntet sig i noget
konkret endnu. Det er en mangel på kandidaten i ”Telekommunikation” og
der bør fortsat arbejdes på at få oprettet dette eller give tilsvarende kompetencer på anden måde.
• De studerende i nævnet opfatter stadig indflydelsen til møderne som tilfredsstillende. Der er en rigtig god tone og et godt samarbejde mellem studerende
og VIP’er.
For dette
Sven Johansen Hermann

6.4.5

DTU Fysik

Udover de tilbagevendende opgaver med kursusevalueringer, karakterfordelinger og kursusbasen har vi I ISN-fysik i året 2010 især kigget på eksamensformer,
blandt andet blev eksamensformen for Mekanik og Fysik 1 ændret til ”uden hjælpemidler”, hvilket har budt på nye udfordringer. Et andet fokusområde har været
Grøn Dyst. I forbindelse med dette afholdt vi et matchmaking arrangement mellem
Fysik, Nanotech og de studerende, der bød på en hyggelig aften for de fremmødte.
For dette
Heidi Puk

6.4.6

DTU Fødevareinstituttet

Det sidste år har igen været et stille og roligt år på fødevareinstituttet. Den store
udfordring har været, at undgå at for mange kurser bliver lukket ned. Dette har været et problem, da der er meget få undervisere til kurser indenfor fødevareteknologi
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og produktion, og der er stadig ikke mange studerende på kandidatuddannelsen i
fødevareteknologi.
På møderne har de studerende haft punkter som Erasmus studerende samt gruppesammensætninger på dagsordenen, efter dette har været et punkt på et UPR
møde. Det har mundet ud i at undervisere opfordres til at lade de studerende benytte en gruppekontrakt, så der er enighed om forventningerne til gruppearbejdet. Det
bliver brugt fast på et par kurser i forårssemesteret, hvorefter det vil blive evalueret
i ISN.
Der har været lavet tiltag for at øge synligheden af fødevareinstituttet for flere
studerende; i november blev der afholdt en lille projektmesse, hvor de forskellige afdelinger i fødevareinstituttet præsenterede muligheder for at skrive special-,
bachelor-, eksamens- og masterprojekter. Der var et meget stort fremmøde fra studerende både fra DTU og KU, hvilket allerede nu har udmundet i flere projekter
der skal skrives i det kommende semester. Det er et arrangement der vil gentages
hvert halve år, så det varer ikke længe før vi skal i gang igen.
Som skrevet i sidste årsberetning har der været arbejdet med diplomuddannelsen Fødevareanalyse. Desværre viste det sig at der var for få optagne i sommers til
at den kunne oprettes, men arbejdet fortsætter, da den skal have endnu en opstart
til sommer.
Alle tre studerende i ISN fødevareinstituttet har valgt at blive siddende og vil
derfor fortsætte arbejdet. Udfordringen bliver nu, at finde nye kræfter der vil sidde
i 2012, da vi alle bliver færdige ved udgangen af 2011. Vi håber på at kunne finde
studerende, der vil starte som observatører så vi får en god overlevering.
For dette
Nina Gringer, Anne Jakobsen og Minka Hickman

6.4.7

DTU Informatik

ISN-Informatik har i 2010 primært arbejdet med kursusevalueringer, og derudover diskuteret holdninger til tiltag andre steder på DTU.
Kursusevalueringer
Vi har gennemgået kursusevalueringer for hvert semester, og kigget på udviklingen i de enkle kurser i forhold til de foregående kursusgange. Ved særligt gode eller dårlige evalueringer er der taget personlig kontakt af en af de siddende
Informatik-ansatte til den relevante forelæser eller kursusansvarlige. I specielle tilfælde er der blevet tilbudt eller pålagt relevant kursus hos Learning Lab DTU med
henblik på forbedring.

102

Uddannelsespolitisk sektor

Diskussionsemner
ISN-Informatik er løbende blevet orienteret om nye tiltag på DTU, og taget
stilling til disse. Blandt andet har man diskuteret den fuldstændige implementering
af URKUND, og at alle opgaver som følge deraf skal afleveres elektronisk på CN.
Derudover har især interessante emner været GRØN DYST, og hvordan man letter
planlægning og afvikling af disse projekter.
For dette
Peter Christian Koch og Tobias German Jørgensen

6.4.8

DTU Kemi

I ISN kemi har hovedfokus ligesom sidste år været at få lavet strukturændringer både i egne og andre institutters fag sådan at studerende med baggrund i den
nye gymnasiereform får bedre mulighed for at få det optimale ud af undervisningen. Dette arbejde blev opprioriteret efter man igen så meget høje dumpeprocenter
i nogle ellers grundlæggende kurser, som tidligere havde haft tilfredsstillende gennemførselsprocent. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, der skal se
på de nye studerendes kvalifikationer, og hvad der kan gøres for tidligt i studieforløbet at hæve disse, så vi fortsat kan have et højt niveau i vores undervisning på
efterfølgende kurser.
Det har igen været en hel del arbejde med at få undervisningsplanerne til at gå
op i en højere enhed, da der set fra et undervisningsperspektiv fortsat er mandskabsmangel på DTU Kemi, der er dog planer om opslag af flere stillinger for snarest at
udbedre dette. Denne mandskabsmangel har også forårsaget en udskydning af en
mindre studieplansændring for Diplomuddannelsen, som ellers ville have bidraget
til en styrkelse af det grundfaglige niveau for de nye studerende.
Sidst men ikke mindst har der igen i år været en del opfølgningsarbejde på evalueringer, hvor tilbagemeldinger fra de studerende har givet anledning til mindre
ændringer i flere af DTU Kemis kurser.
For dette
Lasse Olsen

6.4.9

DTU Kemiteknik

I år 2010 har studienævnet på institut ved kemiteknik udover at arbejde med
evaluering af kurser, arbejdet med bemandingens plan, og belastningen for den
enkelte underviser. Ydermere har været arbejdet med akkreditering af kandidatuddannelsen kemisk og biokemisk teknologi.

6.4 Institutstudienævn på DTUs institutter og centre

103

Ved evaluering af instituttets kurser, har det vist sig at langt de fleste kurser
er evalueret tilfredsstillende, dog har enkelte kurser givet anledning til aktion, her
drejer det sig specielt om formen af undervisningen, hvor der blandt andet bliver
kommenteret på brugen af powerpoint, og maple i undervisningen.
Kurset 28855 har det seneste år givet anledning til nogle problemer, da det er
generelt kompetence kursus for en række kandidat uddannelser, samt teknologisk
specialisering for en enkelt. Da kurset har en deltager begrænsning på 60 og langt
flere har været interesseret i at tage kurset, har det været forsøgt at få dette udvidet, men underviseren har sat sig i mod dette. Af denne grund har studielederen
for kemisk og biokemisk teknologi set sig nødt til at ændre på sammensætning af
generelle kompetence kurser, således at der nu er flere forskellige generelle kompetence kurser her i bland TEMO, der ikke tidligere har været dette for uddannelsen.
Kursus 28241 er blevet flyttet fra forår til efterår, hvilket kommer til at betyde
at nogle studerende kommer i klemme, og desværre kom meddelelsen om flytning
ret sent ud, hvorfor problemet er lidt større, men som det ser ud alternativer til kurset blevet tilbudt.
Det helt store emne i studienævnet har dog været bemandingen af kurser, og belastningen for den enkelte underviser. Der har de sidste to år været en stor afgang
af faculty spredt ud over instituttet. Hovedsagen til afgangen har været pension,
mens enkelte også har skiftet job. Det har efter dette været svært at få planen til at
gå op for undervisning uden at enkelte har måtte påtage sig en ekstraordinær stor
undervisnings belastning. Der har i løbet af året været planlagt ansættelser af 2-3
faculty ekstra, men denne proces har været lang og har trukket ud således at det
endnu ikke på plads, men det forventes at ansættelserne bliver færdige snarest, så
belastning for de enkelte faculty bliver mindre. I forlængelse af dette har studienævnet givet tilladelse til at en post. Doc. Har varetaget undervisningen i et kursus,
da ingen ellers har kunne overtage det, post doc’en har dog løbende haft kontakt
med den tidligere underviser der er nu er pensioneret.
Kandidaten i Kemisk og biokemisk teknologi har været igennem en akkreditering i løbet af sommeren og efteråret, og selv om den endnu ikke er helt færdig
gjort forventes uddannelsen at blive akkrediteret uden anmærkninger.
For dette
Anders Schlaikjer

6.4.10

DTU Management

Dette år har igen været et turbulent år med mange møder ( 9 stk.) og en ny
formand.
En af ISN’s fokusområder i 2010 har været at analysere kursusudbuddet, så vi har
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kunnet finde ud af om vi underviser for lidt, for meget eller lige tilpas i forhold til
målet opsat fra tidligere dekan Helge Elbrønd Jensen på 2,8 5 points-ækvivalenter
pr. VIP pr. år. Det lyder umiddelbart som en simpel opgave, men det er det langt
fra. Hvordan tæller undervisning foretaget af Ph.D-studerende? Hvad med eksterne
lektorer? Og bør vi kun sikre os det at bliver overholdt på institutniveau, eller skal
det bestemmes for hver enkelt sektion? Spørgsmålene er mange, og de har gennem
året været diskuteret vidt.
Konklusionen er indtil videre, at såfremt der stadig ønskes ressourcer til kursusudvikling og forbedringer er vi nødt til at skære i kursusporteføljen. Det er dog ikke
besluttet hvor meget, eller hvor der skal skæres endnu. For at gennemføre denne
meget tidskrævende øvelse, hvor input er hentet fra studieledere og sektionsledere
har ISN nedsat et uddannelsessekretariat. Dets opgave er at understøtte det arbejde der bliver foretaget i ISN og følge op på opgaver mellem studienævnsmøderne.
ISN træffer på baggrund af dette arbejde beslutninger.
ISN har også udviklet værktøjer der skal hjælpe med at overskueliggøre, hvilke
studielinjer der benytter kurser fra DTU MAN som obligatorisk eller semiobligatoriske dele, så vi fremover kan være mere informative omkring ændringer i disse
kurser. Det er den forbindelse blevet klart at studerende fra næsten alle studielinjer
i løbet af deres uddannelse har et eller flere kurser hos os. Det er vi selvfølgelig
glade for, men det sætter samtidig store krav til at vi både skal have generiske kurser der kan følges uden særlige forudsætninger, og videregående kurser der giver
mulighed for specialisering – det sidste er især relevant for kandidatuddannelserne
”Design og Innovation” og ”Planlægning, Innovation og Ledelse”.
ISN’s generelle holdning til kursusevalueringer er at undervisningen er gennemgående tilfredsstillende. Der er dog en håndfuld kurser, hvoraf de fleste er gengangere, som vi har kigget nærmere på. Vi ønsker fremadrettet at lave et værktøj
der gør det muligt at sammenligne evalueringer og ISN’s tiltag fra de forskellige
år. Det er i dag kun muligt at se tendenser, hvis hvert medlem manuelt går ind og
læser gamle referater og evalueringer, hvilket er meget tidskrævende og ineffektivt.
I fremtiden forventer vi i højere grad at kunne følge op på dårlige kursusevaluering
og ved gentagelser tage institutledelsen med ind over.
I 2011 har ISN en stor opgave, idet der skal handles på de undersøgelser vi har
lavet og som afsluttes primo 2011 omkring kursusudbuddet. Det betyder formentlig
at studerende i løbet af de næste år vil opleve væsentlige ændringer i kursusudbuddet på DTU Management.
For dette
Claus Kjærgaard
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DTU Matematik

Evaluering af Ingeniørarbejde
Faget ”Introduktion til Matematik og Teknologi” er blevet evalueret og rettet.
De studerende mente i starten, at det var for svært, og der har været forskellige
tiltag for at gøre faget nemmere.
Slutevalueringer
I den periode jeg har siddet i ISN MAT har der været tre omgange kursusevalueringer. Der er i løbet af tiden blevet afsat flere klasselærere, undervisere og hjælpelærere på kurserne på grund af for dårlige evalueringer. Generelt ligger evalueringerne rigtig højt og folk er generelt meget tilfredse. Der har været stillet spørgsmål
omkring validiteten af evalueringer med kun én studerende og en vejleder, dette
bliver der løbende holdt øje med.
Løbende evalueringer
Der er ved at blive igangsat løbende evalueringer i nogle kurser på DTU Matematik som man også har set det på Bioteknologi. Det bliver implementeret på
nogle af kurserne i foråret 2011.
Grøn Dyst
DTU Matematik har haft svært ved at finde deres rolle i forbindelse med Grøn
Dyst, men der har dog været deltagende projekter, som har vundet præmier. Til
møder i ISN har der været diskuteret strategier for at bringe information ud til de
studerende.
Heldagsmøde om retningen
Der har sammen med dekanen været holdt et frokost-til-frokost møde omkring
fremtiden for Matematik og Teknologi. Der har været flere opfølgningsmøder på
dette møde senere, dog ikke i ISN-regi, blot med et stort deltageroverlap. Der blevet valgt en ny gruppe af teknologiske linjefag hvor alle 10-pointsfag for eksempel
er blevet afskaffet. Der er nogle undervisere på vej på pension og DTU Matematik har i tankerne at erstatte dem med gymnasielærere som kan undervise de hold
som ikke kræver den dybe matematiske ekspertise, for eksempel indledende matematikfag på Diplomretninger og Sundhed og Produktion, som lige nu har separate
matematikfag.
Det skal nævnes at Matematik 1 allerede bruger en stor del gymnasielærere. Grunden er, at man så kan bruge de matematisk stærke undervisere i videregående kurser.
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Optaget 2010
Der har været meget fokus på det nye optag. Det har primært været rettet imod
at vide så meget som muligt om deres forudsætninger og ønsker, så studieretningen
kan indrettes perfekt til dem. Peter Røgen har indsamlet en masse statistik omkring
de nyoptagne.
Dual-Degree med KAIST
DTU Matematik har været i gang med at etablere en aftale med KAIST (et
teknisk universitet i Korea) hvor studerende har mulighed for at tage en master på
tværs af de to universiteter. Aftalen er nu på plads og der mangler blot studerende.
TU Munich
En stor del af VIP’erne fra DTU Matematik skal på et besøg på TU Munich
snarligst og ISN MAT har fået mulighed for at byde ind med ting der skal undersøges og dokumenteres omkring undervisningsstil dernede. Det er en uddannelsestur der skal lære DTU hvordan man kan gøre nogle ting bedre.
Konklusion
Arbejdet i ISN MAT har været enormt godt det seneste år. Der er blevet lyttet
enormt meget til de studerende og der er blevet gjort mange tiltag for at forbedre
undervisningen. Det store møde omkring en revurdering af hele fagpakken har inddraget både studerende og undervisere, og de studerende har haft meget at skulle
sige.
For dette
David Kofoed Wind

6.4.12

DTU Mekanik

Der er ikke indkommet beretning fra PFs repræsentanter i institutstudienævnet
på DTU Mekanik.

6.4.13

DTU Miljø

Dette dokument indeholder de væsentligste aktiviteter som har været udført eller igangsat af ISN Miljø i løbet af 2010.
I begyndelsen af året blev der afholdt et undervisningsseminar omkring eksamensformer og karaktergivning. Dette resulterede i en givtig diskussion. Kandidatstudielederen udsendte som resultat af seminaret et politikpapir for karaktergivning

6.4 Institutstudienævn på DTUs institutter og centre

107

til underviserne på DTU Miljø. Dette vil bidrage til at sikre mere ensartet og rimelig karaktergivning i kurserne fremover.
De studerende i ISN Miljø har i løbet af foråret diskuteret situationen omkring
integrering af Erasmusstuderende i gruppearbejde på DTU. Det kom der et dokument ud af, som blev understøttet af UPR og bragt op på et CUU møde. Her blev
der nedsat et udvalg der udarbejdede konkrete forbedringsforslag rettet mod undervisere.
Ud over det sædvanlige arbejde med forbedringer af DTU Miljø’s kurser har
ISN også rettet blikket mod de kurser som indgår på kandidatuddannelsens studylines, men udbydes af andre institutter. Der har været indgået en dialog med de
pågældende institutters ISN’er, som bl.a. har udleveret de komplette kursusevalueringer. Dette har været gjort for at sikre kandidatuddannelsen kvalitet som helhed.
DTU Miljø kan i de kommende år se frem til at optage flere studerende på
kandidatuddannelsen. Derfor er et nyt kursus blevet afholdt og et andet nyt kursus
annonceret til at blive afholdt i januar 2011. De studerende i ISN Miljø har medvirket til at forme indhold og form af disse kurser.
Ud fra tilbagemeldinger fra studerende er det blevet besluttet at undersøge
hvordan strukturen af fagpakkeprojektet kan gøres endnu bedre. Det har indtil videre ført til et mere informativt introduktionsforløb med bl.a. oplæg fra ældre studerende omkring udførelsen af projektet. De studerende i ISN Miljø vil fortsætte
dette arbejde næste år.
Endeligt kan det berettes at DTU Miljø fortsat gør det muligt for de studerende
at evaluere eksamener via Campusnet. ISN Miljø har fået gode tilbagemeldinger
på dette initiativ og vil fortsætte og løbende forbedre det fremover.
For dette
Anders Bjørn

6.4.14

DTU Nanotek

2010 har igen været et stille år for ISN Nanotek idet kursusevalueringerne igen
viser et lang over middel niveau for instituttets kurser. Små fejlene er blevet noteret
og vil blive forsøgt korrigeret således at niveauet kan hæves endnu mere.
Der har i år også været en grundig gennemgang af samtlige kursusbeskrivelser således at alle beskrivelser nu følger den samme skabelon ligesom eventuelle
småfejl mellem den engelske og danske version er blevet korrigeret. Reklame for
specifikke forskningsgrupper er ligeledes blevet fjernet fra kursusbeskrivelserne.
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For dette
Søren Vang Fischer

6.4.15

DTU Risø

Studienævnet blev konstitueret med undertegnede som ny næstformand, der
overtog næstformandsposten fra Malte Markussen. Trine Engel indtrådte som ny
studenterrepræsentant, da Malte trådte helt helt ud af nævnet ved sommeren 2009.
Arbejdet i det forgangne år har udover det sædvanlige studienævesarbejde med evaluering af kurser, også drejet sig om udvikling og forbedring af kandidat-uddannelsen
i bæredygtig energi som helhed, der nu har startet 3. årgang af studerende. Kandidaten har haft stigende antal af deltagere, hvor antallet af tilmeldte er steget fra ca.
25 på første årgang, ca 40 på anden årgang, til op mod 60 på den nuværende tredie
årgang.
Flytning af undervisning fra Risø til DTU
Sidste år var der brugt meget tid på at diskutere undervisningsrammerne på
Risø. Der blev diskuteret seriøse forslag til ombygning af lokaler på Risø, der kunne håndtere det stigende antal studerende der er kommet på kurserne. Disse planer
blev dog stoppet, da vi som studerende gjorde det klart at undervisning så vidt muligt skal foregå på DTU. Vi havde indtrykket af at Risøs ledelse havde haft det som
et betydeligt ønske at deres undervisning skulle foregå på deres eget campus, så de
studerende kunne blive mere tilknyttet Risø. Disse ønsker stod dog ikke mål med
ulemperne ved at transportere studerende til og fra Risø, der eksempelvis gjorde det
umuligt i at have et kursus på campus Risø og et andet kursus på Campus Lyngby
på samme dag. Undervisning i de 3 bærende kurser for kandidaten, 45002, 45003
og 45500, er derfor alle rykket til campus Lyngby. Dette har skabt nye udfordringer omkring tildeling af lokaler, og da Risø som institut ikke har egne lokaler på
campus lyngby er Risøs undervisere nu helt afhængige af hvad de får tildelt. Dette
er en problemstilling der skal arbejdes videre med.
Kvalitetssikring af kandidaten i bæredygtig energi
Sidste år blev to studerende valgt som stikprøve til at give en evaluering af
hvordan deres oplevelse af studiet havde været. Der var en udbredt skuffelse over
niveauet af forelæsningerne, selvom dette ikke tydeligt gav sig til udtryk i kursusevalueringerne. Derfor har vi undersøgt muligheden for at evaluere kandidaten som
helhed, nu hvor de første studerende er ved at være færdige. Det viste sig, at der
ikke var nogle decideret redskaber til helhedsvurderinger af uddannelser, men at
DTU planlægger en større runde evalueringer af alle deres uddannelser i starten af
2011. Vi studerende besluttede derfor at vente på dette tiltag, da vi ikke selv mente
vi besad de nødvendige kompetencer til at udarbejde en sådan undersøgelse. Vi
mener stadig at det grundlæggende er et problem at kandidaten skal favne så bredt
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som de meget forskellige specialiseringer lægger op til, og at man i de 35 point
man bruger på de obligatoriske fag, ikke er på et tilstrækkelig højt niveau. Det er
håbet at denne evaluering vil være med til at belyse problemstillingen, og at dette
arbejde vil fortsætte.
For dette
Steffen Rasmussen

6.4.16

DTU Space

Studienævnet konstituerede sig på det første møde med lektor Henning Skriver
som formand og Civilingeniørstuderende Henrik Bro som næstformand.
Der har igen i år været diskuteret muligheden for at oprette både en ny kandidatuddannelse, samt ny af bacheloruddannelse.
Ud over det ovenstående er der ikke foregået det store det forløbne år, da alle kurser forløber som planlagt. I forbindelse med kursusevalueringerne har disse
været oppe af vende, og det er blevet diskuteret, hvordan klager og forespørgelser
kunne håndteres på bedste måde. Det er der udover blevet diskuteret, hvilke forbedringer der kunne laves, samt hvilken anden konstruktiv måde de studerendes
kommentarer kunne benyttes. Udover nogle småting blev der ikke fundet noget at
udsætte på kurserne.
For dette
Henrik Bro

6.4.17

DTU Systembiologi

I ISN på Systembiologi har der i 2010 været 4 studenter repræsentanter, 4
VIP’ere samt uddannelseslederen på instituttet, der er den person, der har haft formandsposten, næstformandsposten har været besat af en studerende. Der er i alt
blevet afholdt 12 møder fordelt på de 10 måneder ét års studie udgør.
Som standard er der på hvert møde blevet gennemgået meddelelser samt statusopdateringer for studielederne på de uddannelser Systembiologi udbyder (Bachelor
i Sundhed & Produktion og Bioteknologi samt kandidat uddannelser i Systembiologi og Bioteknologi). Endvidere er der også blevet givet meddelelser om de møder
studielederne, uddannelseslederen og de studerende har deltaget i såfremt møderne
har haft relevans for studienævnet.
I studienævnet er evalueringer fra de foregående semestre blevet gennemgået
og bearbejdet i teams bestående af én studerende og én VIP, der sammen har
bedømt hvorledes kurset har været evalueret. Hvis nogle kurser har haft skilt sig
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ud; enten positivt eller negativt, er disses evalueringer blevet nøjere gennemgået
og studienævnsformanden har kontaktet kursusansvarlig for at denne således kan
forbedre kurset på baggrund af evalueringerne.
Uddannelserne under Systembiologi er blevet akkrediteret i det forgangne år.
B.Sc uddannelsen i Sundhed og Produktion blev positivt akkrediteret i forårssemesteret
2010, og B.Sc og M.Sc i Bioteknologi har gennemgået akkrediterings forløbet i efterårssemesteret 2010 og forventer at få svar i foråret 2011.
Der er blevet oprettet en ny uddannelse på instituttet: MSc. i Farmateknologi,
hvilken åbnede for optag fra efterårssemesteret 2010. B.Sc uddannelsen Sundhed
og Produktion har fået godkendt navneskift og uddannelsen vil i fremtiden hedder
Teknisk Biomedicin.
Af andre emner der er blevet gennemgået er anbefalede studieforløb, hvor det
er blevet vedtaget at M.Sc. uddannelserne ikke har anbefalede studieforløb, da disse hurtigt kan låse de studerende fast, og disse er derfor i gang med at blive fjernet
fra instituttets hjemmeside og andre offentlig tilgængelige steder. Desuden er honors og elite forløb blevet diskuteret over en række møder, og det er studienævnets
holdning, at studerende skal kunne opnå en honors titel gennem deres uddannelse
frem for at tilmelde sig inden, da dette kan afholde studerende fra at tilmelde sig.
Omstruktureringen af forløbene er noget der vil blive arbejdet mere med i det kommende år.
Afsluttende i kalender året, har de studerende i ISN stået for nomineringen
samt kåringen af årets underviser på instituttet.
For dette
Isa Kirk

6.4.18

DTU Transport

Der er i ISN Transport blevet afholdt cirka 4 møder hvert semester i 2010.
Udover de tilbagevendende evalueringer er arbejdet i ISN Transport fortsat
præget af udviklingen af den nye diplomuddannelse, hvor cirka 20 nye studerende
startede i efteråret 2010. Arbejdet handler både om udvikling af nye fag til den
første årgang der startede i 2009, og at forbedre de kurser som de studerende har
på 1. semester, som netop er blevet evalueret for anden gang.
Derudover arbejdes der fortsat på udvikling af kursusudbuddet for de kandidatstuderende hvilket har resulteret i et par nye kurser hvert semester. Derudover
er flere kandidatkurser blevet ændret til bachelorkurser, så specielt bachelorstuderende fra Byg har flere fag at tage som introduktion til kandidaten i Transport og
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Logistisk. Dette giver selvsagt problemer med de mange internationale studerende
vi har, da de ikke kommer med samme ballast som de danske studerende, og det
er en problematik vi generelt har snakket om i løbet af året, da en del udenlandske studerende bliver optaget, med et langt lavere niveau end de danske studerende.
Det forventes at arbejdet omkring udviklingen af diplomingeniøruddannelse
fortsat vil fylde meget, da der både skal udvikles flere kurser til den første årgang,
og de eksisterende kurser skal udvikles, med henblik på at forbedre indlæringen,
og at mindske frafaldet efter 1. semester. Den første årgang på diplom Trafik og
Transport skal i praktisk til efteråret, så vi forventer en del arbejde med evaluering
af dette.
Et sidste emne der bliver vendt meget er lokaleproblemer. Da antallet af studerende på instituttet fortsat vokser, og antallet af lokaler til rådighed ikke gør det,
har en del kurser forelæsning i små mødelokaler, hvor indeklimaet ikke er egnet
til undervisning. Vores databarer er stort set hele ugen fuldt booket, hvilket gør
det svært at lægge det arbejde udenfor skemalagt undervisning, der er brug for, og
samtidig er indeklimaet også her uegnet til undervisning. Derudover er der problemer med pladser til specialestuderende, da instituttet kun har programlicenser til
deres ansatte, og projektstuderende derfor er meget afhængige af at kunne sidde på
instituttet og arbejde, samtidig er antallet af pladser til projektstuderende faldet det
sidste års tid.
For dette
Rikke Holm Christensen

6.4.19

DTU Veterinærinstituttet

ISN veterinærinstituttet har arbejdet på hjælpe med at starte kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab der er started det her semester samt set på at få overført/oprettet
flere kurser på instituttet der pt. kun har 3 kurser.
For dette
Bjørn Hansen

7 S-Huset
7.1

Kaffestuen og PF Caféen

Generelt er det gået fint fremad i begge afdelinger. Vi har taget flere nye produkter ind, bla. myslibarer, Vitamin Care, suppe, ciabattabrød og flere typer slik.
Visionen for 2011 er, at der fortsat skal findes flere produkter i den lidt sundere
ende.
Priserne er kigget igennem og justeret. Bla. er slikposer sat ned til 10,- (fra 12,), en alm. kop kaffe er sat ned til 5,- (fra 8,-). Dette kunne realiseres pga. sponsorkopper og et leverandørskifte. Samarbejdet med Moment skulle have givet os gratis
engangskopper. Engangskopperne udgjorde over halvdelen af indkøbsprisen på en
kop kaffe. Leveringen af kopper vi fik, var dog ødelagt. Alle kopperne lugtede fælt
af lim, og lågene dertil passede ikke, hvilke resulterede i at folk hældte kaffe ned af
sig selv, hvorfor vi var nødt til at smide dem ud. Moment gav os nogle andre kopper
efterfølgende, men langt fra nok og vi har således også selv været nødt til at købe.
Uheldigt, når prisen er sat ned på baggrund af gratis kopper, og en af de primære
grunde til at samarbejdet med Moment er afsluttet. Der er dog netop leveret 50.000
kaffekopper, der ikke lugter af lim. Kvaliteten er ligeledes langt bedre, og lågene
slutter tæt.
Som S-hus ledelsen (S-hus formanden og S-hus bestyreren) har vi kigget på
mange kaffemaskiner, for at finde den der kan give os en god kop ”luksus” kaffe,
som stadig er til at betale. Vi har haft flere maskiner på prøve, set på prisen, lyttet til
personalet og kunderne. Vi har netop fået en endelig løsning på plads i Kaffestuen
og PF Caféen, og satser på at denne holder ved i flere år.
PF Menuer lancerede vi i 2010, i forskellige udgaver. Hvor meget mere det
”brander” PF ved vi ikke, men folk er glade for dem. I 2011 bør der også laves en
PF Menu i Kælderbaren.
I begge afdelinger er der kigget på udstillingen af varer. I takt med at vi øger
sortimentet skaber det naturligt pladsproblemer på disken. I PF Caféen har vi fået
et stort slikstativ, der rulles ud i kundeområdet hver morgen. En god løsning hertil, som desværre ikke umiddelbart kan overføres til kaffestuen. I kaffestuen slås
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vi stadig med hvordan tingene skal stå, optimalt og indbydende. I løbet af foråret
2011 håber vi at have fundet på noget bedre end det nuværende (nye kurve, stativer,
en kombination eller noget helt tredje).
Generelt skal kaffestuens ”butiksdel” shines op. Pt. har vi købt et kølemontre,
som vi har manglet længe. Det får vores sandwich i kaffestuen til at se meget mere
indbydende ud, og derudover kan vi nu være sikre på at de bliver holdt på den rigtige temperatur.
Pejsestuen og kaffestuen er gjort mere imødekommende. Der er rykket en del
om på borde og stole, der er sat plakatrammer op, baren i pejsestuen har fået en
”make over” (bla. med nye hylder og LED lys så den nu ligner en ”rigtig” bar).
Vi ser også frem til ombygningen af S-husets facade, som forhåbentlig giver
S-huset et mere ”åbent look” der imødekommer de studerende. Alle spil i Kaffestuen/Pejsestuen er blevet gratis (også pool og billard). Vi har fået 2 bordtennisborde,
som kun kan betegnes som en kæmpe succes. Bordene skal skiftes ud med nogle
nyere i 2011, hvilket fondssøgning eller reklamation gerne skulle hjælpe med.
I efterårssemesteret har vi sat de mere erfarne medarbejdere i PF caféen, af flere grunde. Det går hurtigere i PF Caféen, og hjælpen til de nye er tættere på når de
står i kaffestuen.
Vi har fået nye køleskabe i både Kaffestuen og PF Caféen. Det var tiltrængt.
Især kaffestuens ene køleskabe var i en periode meget ustabilt, og vi var nødt til at
smide en del varer ud.
PF Caféens skabe og lager er blevet sat i system, alt er tegnet ind og har fået en
plads. I 2011 skal der dog yderligere optimeres, via nye reoler og hylder på lageret.
Der er ikke plads nok, ikke mindst pga. nye pantregler der betyder at den tomme
pant fylder minimum 1,5 palle.
PF Caféen er relativ ny, men alligevel skal der fortsat gøres noget ved indretningen i ”butiksdelen”. Hvis muligt skal cafémiljøet/kundedelen gøres hyggeligere.
Kaffestuens lager har også fået en overhaling, men tingene er ikke endeligt sat
i system. Det skal det i løbet af 2011. Ved ombygningen af S-husets facade, bliver
Kaffestuens lager ligeledes bygget 5 kvm større, hvilket der har været tiltrængt.
Det er til stor frustration for såvel ansatte som ledelsen, at man ikke altid kan finde
tingene, så orden på det snart kommende nye lager, ses der frem til.
I begge afdelinger er der nu ansat en til at stå for den ugentlige varebestilling.
Dette har/vil give et bedre indkøb, bidrage til at vi ikke løber tør for noget og mindske mængden af varer der udløber. Det har givet en større feedback fra afdelingerne

114

S-Huset

til bestyreren og S-hus formanden, og resulteret i igangsætningen af flere små forbedringer. Denne opgave har tidligere ligget på S-hus bestyrerens skulder og det
har været en ledelsesmæssig beslutning mellem bestyreren og S-hus formanden, at
denne varebestilling i lavpraksis ikke bør varetages af bestyreren.
For dette
Peter Tofte Philipsen og Erik Pouret Frydendahl

7.2

Kælderbaren

Kælderbaren har gennemgået en stor og tiltrængt renovation. Der er blevet malet søjler og vægge i kunde- og betjeningsdel, repareret døre, dørkarme mv. I kundedelen er der sat plakatvægge op, sat nyt lys op hertil, og der er købt nye stole,
efter en lang og sej udvælgelsesproces. Der er lavet nye udstillingshylder til specialøl og spiritus, med LED lys. Der er lavet drinkskort, med et mere tidssvarende
udvalg som Daqueri og Mojito. Vi har fået lavet et ølkort, og specialølsudvalget er
skiftet lidt ud og gjort endnu større (Kælderbaren anbefales i de danske øl entusiasters guide til gode ølbarer). Der er kommet nyt og større køleskab til specialøllene,
hvilket har været et krav til det større udvalg af øl, cider m.v.
Kølerummet og baglokalet/lageret er ryddet grundigt op, og dele af det er sat
i system. I 2011 skal det hele sættes ordentligt i system, mærkes op osv., så alle
altid kan finde alting. Der skal desuden laves en bartendermanual og – egenkontrol
med klart definerede opgaver. Disse opgaver er påbegyndt, men vil tage en del tid
endnu, for at have det endeligt på plads og afprøvet i praksis, når åbningsdagene
kører tirsdag-fredag i 13 ugers perioden igen.
Vi har med stor succes fået nye øltårne. Med knap så stor succes har bestyreren forsøgt at skifte ølglassene ud med glas af polycarbonat, og det samme med
drinksglas. Idéen er foreløbig droppet grundet større modstand blandt både ansatte og kunder. Dog er holdbarheden langt større på polycarbonat, da de ikke går i
stykker ved tab, m.v.
Hele ”rundellen” er malet og der er sat plakatrammer op på væggene. Plakatrammerne med billeder fra forskellige artisters optrædener i S-Huset, har dog
været for let tilgængelige, hvor flere plakater er stjålet og der arbejdes nu på at
sikre disse bedre, før nye billeder kommer i.
Kælderbarens omsætning på især hverdagene bør kunne hæves. Fundamentet hertil er bygget, med det nye drinkskort, ølkortet, renoveringen og en generel
nedjusteret prissætning. En øget omsætning kan ske via mere PR, flere tiltag og
arrangementer. I foråret 2010 havde alle onsdagene et tema, f.eks. bingobold, quiz
og forskellige turneringer – et rigtig godt initiativ.
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Et nyt musiksystem kunne også være med til at gøre en forskel, og dette står
meget langt oppe på ønskelisten for 2011 – pt. har Kælderbaren primært musik
af ældre karakter på computeren. Der skal findes et brugbart system, så vi løbende
kan få opdateret musikken. Problemstillingen ligger i at alt musikken skal indkøbes
lovligt og denne udgift er af større karakter.
Vores nuværende torsdagskoncept bør og kan ændres så det appellere til en
bredere flok. Der er flere forslag, og forhåbentligt åbner 13 ugers i foråret 2011
med nye og andre tilbud om torsdagen.
For dette
Peter Tofte Philipsen og Erik Pouret Frydendahl

7.3

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har igen i år været afholdt ved S-Husets store arrangementer,
hvor der har været stræbet efter at holde 2 møder inden afviklingen af det enkelte
arrangement. Det første møde er første fase af brainstorm for planlægning og afvikling, hvor mange forslag er givet, og der afprøves evt. ændringer, hvis der har
været problemstillinger fra foregående arrangementer, og der kan tages ved lære
af. Mellem det første aktivitetsudvalgsmøde og det endelige møde, har opgaverne været delt ud blandt de relevante personer i aktivitetsudvalget, og det endelige
møde har været afholdt midt i ugen op til arrangementet. Efter hvert arrangement
har der været afholdt et evalueringsmøde, for at følge op på evt. fejl eller problemer, der kan have skabt gnidninger i selve afviklingen. Denne struktur har været
god at bruge og det ønskes fortsat at kunne gøre dette.
Der har dog været lidt problemer med mødedeltagelsen i perioder og der ønskes
at kunne planlægge aktivitetsudvalgsmøder for et helt semester af gangen.
Et andet problem har været referaterne fra hvert møde, som ikke har været fyldestgørende og til tider helt undladt. Denne fejl beklages og ansvaret påtager jeg
som S-Husformand, da dette har været mit ansvar. Dette vil der følges op på i 2011.
I det forgangne år har den største udfordring været at afprøve forskellige slags
adgangsforhold. Det er altid et problem at få folk til at dukke op i tide inden arrangementet går i gang. Typisk åbnes dørene kl. 20.00 og artisten(erne) går på kl.
22.00. Her er det største problem at folk dukker op lige inden koncertstart, hvor
typisk 1.000 mennesker deltager. Der har tit været kødannelse og denne er prøvet
afviklet med forskellige typer. Der blev tilføjet en ekstra ting ved JuleJointen med
Dario Von Slutty og Günther i midt november, hvor det blev afprøvet at informere
om selve arrangementet med adgangsforhold og general info. Dette blev gjort via
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Facebook og S-husets hjemmeside. Det gjorde en lille forskel men desværre ikke
fuldt ud. Det er erfaret at, hvis det er de erfarne folk der står ved billettering og
modtager billetter og folk i køen gøres opmærksom på reglerne, så kan afviklingen
ske hurtigt. Primært er det regler om overtøj og tasker i garderoben, samt at folk
skal have deres billet og evt. studiekort klar, inden de når til skranken for billettering.
Datoerne for forårssemesteret, hvor aktivitetsudvalget inddrages er allerede på
plads, hvilket også gør det lettere for arbejdet internt. Det er kun ved Joints at
aktivitetsudvalget inddrages. FredagsRock, Fredagslounge m.v. køres separat ved
siden af, men stadigvæk i tæt samarbejde mellem PolyJoint Booking, Crew, Scenelys, indkørerafdelingen, PR-gruppen og S-husets bestyrer Erik. Aktivitetsudvalget
benyttes kun i større sammenhænge med arrangementer vi ikke laver ugentligt,
som netop FredagsRock og FredagsLounge.
For dette
Peter Tofte Philipsen og Erik Pouret Frydendahl

7.4

Crew

Crew har det seneste år stået for at afholde koncerter i S-Huset. Der har været
flere koncerter afholdt af S-huset så vel som eksterne arrangementer. Crew har haft
et fint samarbejde med PF Scenelys. Crew har deltaget i flere eksterne arrangementer som for eksempel Grøn Dyst.
Crew har haft en hel del udskiftning det seneste år og der er lykkes at få en del
folk fra andre dele af PF til at melde sig som Crew til de forskellige koncerter.
For dette
Matthias Fuglsang-Damgaard

7.5

PolyJoint Booking

Året 2010 i PolyJoint Booking, har været afviklet og styret af to booker, Peter
Tofte Philipsen og Christian W. Nielsen, med Jonathan Knudsen indover til afviklingen af enkelte koncerter.
Foråret blev afviklet med 3 joints, hvor kun Hampenberg, Toybox og Sash var
en succes, set i øjnene af et udsolgt arrangement. Dette kunne desværre ikke præsteres til Forårs Joint med Dúné, og til DTU Idols. Grunden til den kun delvise
succes kan skyldtes at vi afprøvede en større difference på billetterne mellem PF
medlemmer og ikke medlemmer.

7.6 PR Gruppen
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Fredagsrockprogrammet i foråret var en succes, hvor Grand Avenue og When
Saints Go Machine fyldte Kælderbaren totalt.
Igen i år var Das Rammstein band en stor succes til en Demolyd koncert. Vi
prøvede også at hive et nyt koncept ind der hedder Band of Tomorrow. Her kom en
5-6 forskellige bands ud og spillede en halv time hver. Desværre var kvaliteten af
disse bands ikke høje nok til, hvad vi forventer os af et band i Kælderbaren, sammen med at Band of Tomorrow meget sent kom med det endelige program. Derfor
var der ringe PR omkring disse koncerter. Af denne grund vil vi ikke prøve Bands
Of Tomorrow igen i 2011.
DTU’s Årsfest i maj blev igen i år afviklet med kæmpe succes. PolyJoint Booking var ansvarlig for alt booking af musik og afvikling, som bestod af 6 bands, og
2 DJ’s, fordelt på 4 scener. Dertil kom at PolyJoint booking igen i år stod for stagemanager og afvikling af den officielle del, hvor også dronningen deltog.
Igen i år var PolyJoint Booking og S-huset ansvarlig for Infernals prøveproduktion
i maj måned, hvor Infernal lånte Oticonsalen i 12 dage til dette. Dette lå midt i
årsfest forberedelserne og der måtte lægges en del koordinering i samarbejde med
Scenelys for at få det hele til at gå op i højere enhed.
Til Rus Jointen havde vi Roben og Knud i pejsestuen. Denne joint var ligesom
sidste år udsolgt, så set med et økonomisk syn var det en succes. Publikum var som
altid glade for Roben og Knud, men lydforholdene i pejsestuen er ikke optimale for koncerter, så denne ønskes ikke brugt fremover, men derimod Oticonsalen.
Oticonsalen har ofte været booket til DTU arrangmener langt ude i fremtiden og
af denne grund har Oticonsalen ikke været brugt til afvikling af koncerter. Der er
dog på baggrund af dette indgået en aftale mellem DTU og PF om at S-huset kan
forhåndsreservere datoer for mulige arrangementer, og der er nu booket på mulige
datoer til og med 2013.
For dette
Peter Tofte Philipsen

7.6

PR Gruppen

PR for S-huset er blevet bedre, men den kan fortsat udvikles. Her tænkes ikke kun på PR for vores koncerter, men især på de øvrige tiltag vi har haft og for
S-huset generelt. Bla. en generel bedre skiltning af åbningstider og tilbud, en ny
hjemmeside og en stigende aktivitet på Campusnet og Facebook.
I samarbejde med PR gruppen har S-huset desuden fået nyt logo, templates til
vores plakater/info sedler og fundet en sponsor der i 2010 betalte for nye crew t-
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shirts og IT til PR gruppens arbejde. Efter Krydsfelt som studentermagasin kom
under PF’s faner, blev samarbejdet med PR gruppen aktivt sat i værk, da PR gruppens IT udstyr levede op til standarten for layout m.v. for Krydsfelt.
I løbet af 2010 blev S-Husets PR Gruppe udvidet til at være PR Gruppe for PF.
Dette giver muligheder for i 2011 at få en bedre synergieffekt i hele foreningen og
at flere dele af foreningen kan få mere professionel PR materiale.
PR gruppen er et rigtig spændende initiativ, og muligheder for fremtidens PR
gruppe er rigtig mange.
For dette
Peter Tofte Philipsen og Erik Pouret Frydendahl

7.7

Scenelys

Scenelys har igen i år haft et meget begivenhedsrigt år, som er prøvet afdækket
med nedenstående afsnit.
Oprydning og strukturering
Vi har igen i år brugt en masse tid på at få ryddet op på lagret og har i oktober
måned iværksat en større strukturering og katalogisering af udstyret, der blandt
andet har medført et nyt lagerstyrings og udlejningssystem. Disse ændringer håber
vi kan give en mere optimal struktur og orden i udlejninger og produktioner, samt
i det daglige arbejde.
Samarbejde og kommunikation
Vi har i år haft et fantastisk konstruktivt samarbejde med PFs bestyrelse og ikke mindst S-Husets bestyrer – som vi håber, vil kunne fortsætte de næste mange
bestyrelsesperioder.
Endvidere har alle de dejlige mennesker, der vil yde et ekstra stykke arbejde
som frivillig i S-Huset, været med til at bidrage til en stribe af fantastiske produktioner og arrangementer. Desuden har dem der er yderligere engageret på frivillig
basis i Scenelys gjort et fantastisk stykke arbejde og ofte løbet det ekstra stykke
vej for at få tingene til at virke. Denne indsats har vi bl.a. prøvet at værdsætte bl.a.
med et arrangement i efteråret – en ekskursion til skuespilhuset efterfulgt af social
samvær og spisning har styrket korpsånden og givet folk mere blod på tanden til
at yde et ekstra stykke arbejde – En rigtigt stor tak skal under alle omstændigheder gives til alle de frivillige i S-Huset og specielt alle de frivillige i og omkring
Scenelys.

7.8 S-Husets interne arrangementer
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Det kommende år - 2011
Det kommende år byder på mange spændende udfordringer, hvor S-Huset byder på endnu en 90’er reunion fest med 3 store 90’er navne. DTU’s Årsfest er også
i fulde omdrejninger med planlægningen, og vi ser frem til de udfordringer dette
måtte medføre. Vi vil med den nye bestyrelse for PF, der tiltræder endeligt i februar, tilstræbe at få bibeholdt det samarbejde og den kommunikation der var med
bestyrelsen i 2010 - kort sagt en klar positiv oplevelse. Vi vil arbejde videre med
den kommende bestyrelse for endelig at få fastlagt den foreslåede 3 års plan og
styret ambitionsniveauet ind på et fælles spor – rettet mod en fælles vision om at
levere lyd-, lys- og A/V produktioner internt samt eksternt i rentabel og professionel klasse.
Jeg vil igen i år gerne benytte de sidste par linjer af denne delberetning til at
takke alle vore kunder, samarbejdspartnere, leverandører, medarbejdere. Endvidere
en stor tak til kærester, ægtefæller og alle børnene, der engang imellem må undvære deres fædre og mødre. Samt en stor tak til alle andre tæt på Scenelys for et rigtigt
godt år. Tak for jeres fantastiske indsats, der har gjort det muligt at drive Scenelys.
For dette
John M. Sebastian

7.8

S-Husets interne arrangementer

I året 2010 er der blevet afholdt forskellige arrangementer internt for S-husets
aktive. Starten af året bød som altid på S-husets hyttetur, der endnu engang blev
afholdt på Lyngbyborgen tæt ved Allerød. Turen blev afholdt med overordnet tema
og var afviklet af en mindre gruppe af S-husets aktive. Hytteturen er et af årets
højdepunkter, hvor der socialiseres uden for S-huset og bygning 101. Hytteturen
var en stor succes, og der deltog ca. 30 aktive fra S-huset. Hytteturen for 2011 er
ved at planlægges og der ses frem til endnu en festlig weekend i februar.
S-huset afholdte en fælles skovtur i dyrehaven i start oktober, hvor vi tog ud for
at hygge med mad og drikke. Dagen stod på flere fysiske aktiviteter af forskellig
slags og S-husets skovtur var et nyt alternativ, med succesrig oplevelse. Skovturen
blev planlagt af S-husets bestyrer og S-husformanden og dette var netop for at undlade at, de aktive endnu engang skulle stå for en afvikling af et event. Skovturen
ønskes bibeholdt som en årlig udflugt, men det altid største problem er at finde en
ledig dato for afholdelsen, som ikke ligger for tæt på et andet arrangement i S-huset.
Julefrokosten for S-husets aktive blev afholdt d. 20. december med en stor deltagelse, med et samlet antal på over 50 personer. Julefrokosten var endnu en succes,
der som altid satte sit præg på at, et år var overstået med en masse arrangementer og
ligeledes eksamensperioden. Festen blev arrangeret af Julefrokostudvalget blandt
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S-husets aktive, hvor julefrokosten startede ud med fællessang i Læsesalen til stor
fornøjelse. Herefter var der buffet i Kælderbaren, og senere live DJ på, hvor festen
fortsatte til den lyse morgen.
For de aktive i S-huset kan der ønskes at der laves flere ting i fællesskab uden
for Campusområdet, da en meget stor del af tiden tilbringes der. Potentialet er stort,
men problemstillingen ligger mest i at S-husets aktive alt fra Crew til formanden,
videre over til de ansatte, kan have svært ved at finde tid til planlægningen af diverse events. Dertil kommer at folk ofte mødes til dagligt i kaffestuen og ellers
ved diverse arrangementer, som FredagsRock og Joints, og dette i forvejen kræver
et stort arbejde. Fustagefesterne er ofte der hvor S-husets aktive mødes og fester.
Dette forestås efter hver FredagsRock og Joint, hvor der er fri bar for de aktive.
S-husets aktive har ligeledes været inviteret til PF skovtur og Aktivfesterne.
For dette
Peter Tofte Philipsen og Erik Pouret Frydendahl

8 Projekter
8.1

S-Husets facadeændring

Gennem 3 årtier har S-huset haft samme facade bestående af to røde døre med
sorte lameller og glas imellem sig. Facaden i sig selv indbyder ikke til det studenterhus der ligger bag, og flere studerende har aldrig benyttet sig af netop det
studenterhus, der er til fordel for dem.
Gennem mange år har tankerne blandt S-husets aktive og PF’s bestyrelser gået
på, hvordan en evt. ændring kunne åbne op og indbyde alle studerende til at træde indenfor. I løbet af dette efterår er der blevet udarbejdet et projekt på S-husets
facade. En del af projektet går på at åbne facaden op, i form af et glasparti, sammenlignet med indgangspartiet på kantinen.
Projektet blev i slutningen af oktober 2010 en realitet, på baggrund af Jubilæumsfondens bidrag, hvilket har været udslagsgivende for projektets gennemførsel.
Tankerne går på at åbne op for S-huset yderligere, så Kaffestuen og Pejsestuen på samme vis får et glasparti og indbyder de studerende til at komme i deres hus.
Projektet indeholder også planer for at rykke PF’s sekretariat ned, som en del af
studenterhuset beliggende ved siden af elevatoren. Ligeledes ønskes det at PolyJoint Booking og PR-gruppen, sammen med de funktionæransatte og bestyrelseslokalet rykkes ned på det i daglig tale kaldet ”baggangen”, som ligger sideløbende
med Pejsestuen og Læsesalen. Projektet muliggør at PF, som studenterforening,
kan gå i ét med studenterhuset. Dette vil skabe en fælles identitet, til gavn for såvel
aktive, som de studerende brugere af huset. Der har gennem hele S-husets 41 års
historie været interne gnidninger mellem PF og S-huset. Det skyldes mange ting,
hvilket ofte munder ud i miskommunikation der fører til misforståelser blandt begge parter.
Ombygningen vil betyde en større omrokering af de nuværende klubber der er
beliggende på baggangen, samt omrokering på studentercenteret, i daglig tale kaldet ”PF gangen”.
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Projekter

Projektet er lavet i samarbejde mellem PF og Campusservice, hvor de overordnede rammer er blevet fastlagt og prissat. Campusservice har stået for projekteringen og idéerne til ombygningen er udarbejdet af PF’s bestyrelse i samarbejde med
personer fra S-huset. Ombygningen skal sikres for evt. ugennemtænkte problemer,
der vil opstå for den daglige drift og arbejdsgang af S-huset.
Det forventes i løbet af 2011, at det færdige projekt står klar, hvor studenterhuset med en ny facade netop tilbyder de studerende et studenterhus, der lever op til
nutidens krav, om et godt studentersocialt miljø.
Der er indsendt forespørgsel om byggetilladelse til kommunen og der mangler svar herfra. Før en godkendt byggetilladelse er intet sikkert, men det forventes
at blive godkendt. Campusservice har været i tæt samarbejdet med kommunen og
brandmajoren herunder, samt arkitekter, for at sikre mulige krav overholdt. PF har
deltaget i mange møder omkring ombygningen, og ligeledes har vi i bestyrelsen
for PF drøftet mange muligheder for forskellige forslag til ombygningen.
For dette
Peter Tofte Philipsen

8.2

Læsesalen

Det har i 2010 været et af bestyrelsens mål at prøve at få Læsesalen til at være
et sted, som var mere attraktivt at opholde sig i. Der er blevet gjort diverse ting for
at få sat gang i den proces. Der er blevet søgt i alt mindst 10 fonde til renovation af
Læsesalen, hvilket resulterede i en donation på ca. 90.000 kr til nye møbler, hvilket
ikke var helt så mange, som der skulle bruges. Budgettet blev lagt på baggrund af
en prospekt, som den forrige bestyrelse havde været inde over.
Derudover er der i løbet af det første halve år blevet udarbejdet en analyse af
Læsesalen af 8 studerende fra Design og Innovation til kurset Workspace Design.
Denne har været behjælpelig til at identificere alle brugere af Læsesalen, samt hvor
dynamisk miljøet skal være for at have plads til alle brugerne. En af de udfordringer som blev identificeret er, at for læsesalen rigtig skal fungerer som læsesal, skal
der være adgang døgnet rundt.
Sidst men ikke mindst har bestyrelsen vurderet at Læsesalen ikke er en særlig rammende beskrivelse for de aktiviteter, der sker i Læsesalen, som spænder fra
Poker turneringer til blod donation, og at Aktivitetsrum måske ville være en mere
rammende beskrivelse.
Som situationen er nu, er Læsesalen endnu ikke blevet forbedret, da bestyrelsen valgt at lægge deres energi i at få søgt penge til at få forbedret indgangspartiet
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til S-Huset, for at gøre det mere åbent.
For dette
Birgit Haastrup
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9 Eksterne samarbejdspartnere
9.1

Danske Studerendes Fællesråd

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en interesseorganisation for alle de videregående uddannelser. Polyteknisk Forening er ligesom de fleste af landets studenterorganisationer også medlem.
DSF består af nogle forskellige organer, selvom disse dog i årets løb er blevet
lavet om. I 2010 har DSF bestået af: En valgt bestyrelse der har stået for økonomien
og organisationsudvikling. En valgt politisk ledelse som har varetaget de politiske
udvalg og håndtering af pressen. Samt de to udvalg; LevevilkårsUdvalget (LU) og
UddannelsesPolitisk Udvalg (UPU) som har fastlagt politikkerne for deres respektive områder.
Derudover afholder DSF også en politikkonference halvårligt.
For dette
Søren Vang Fischer

9.1.1

Politikkonferencer

DSF holder hvert år to politikkonferencer, en om foråret og en om efteråret,
disse vil blive nærmere beskrevet herunder.
Foråret
Som altid blev der i 2010 afholdt to politikkonferencer hvoraf den første foregik på Handelshøjskolen i København (CBS). Dette var en politikkonference hvor
PF fik skabt et gevaldigt røre grundet en meget sen udmelding omkring medlemskontingentet. Grundet generel prisstigning og ekstra tiltag var der foreslået en
kontingentstigning som fællesrådet ikke var helt tilfreds med. Et alternativt forslag blev således udsendt kun dagen før politikkonferencen. Dette skabte en del
påstyr og lidt dårlig stemning, og forslaget blev dog også trukket inden den endelige afstemning, men et ændringsforslag til det fra bestyrelsen udsendte forslag blev
foreslået, dette blev dog nedstemt.
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Politikkonferencen startede fredag den 16 april hvor der var der indskrivning. velkomst mv. Om lørdagen var der lidt organisationsudvikling med bestyrelsen for
DSF inden resten af dagen gik med forskellige workshops og fest om aftenen.
Søndagen blev så brugt til årsberetningen og behandling af indkomne forslag. Som
nævnt blev forslaget omkring udligning af kontingentet ikke vedtaget, men derudover var der to politikpapirer til afstemning samt en ændring af foreningens vedtægter. Uden de alt for store diskussioner blev vedtægtsændringerne vedtaget, hvilket
betyder at DSF nu har fokus på studerende under 30 (nødvendigt for at få midler
fra Dansk Ungdoms Fællesråd DUF), der er kommet en ændring i DSF’s daglige
ledelse, ligesom at det blev muligt at foretage vedtægtsændinger på en ekstraordinær generalforsamling, det vil sige på efterårets politikkonference.
De to politikpapirer som blev diskuteret var først arbejdsløshed som et samfundsproblem og omhandler problemerne med høj dimittend ledighed. Det skal være
mere attraktivt for danske virksomheder at ansætte akademikere ligesom at studerende skal vejledes bedre således at de kan tage et oplyst valg når de skal vælge uddannelse. Studie- og karriererådgivning var også en del af papiret, ligesom diploma
supplement samt iværksætteri blav fremhævet. Med diverse ændringer blev papiret
godkendt.
Det andet politikpapir omhandlede statens uddannelsesstøtte og om at SU’en skal
reguleres ligesom lønudviklingen og at man ikke vil have at forbedringer et sted bliver taget et andet sted inden for SU området. Derudover bliver der nævnt problemer
med overgangen mellem bachelor og kandidat og noget omkring studerende med
børn og barsel. Der står også noget omkring lånemuligheder og gældsrådgivning.
Derudover blev dt selvfølgelig også nævnt at studerende skal have samme rabatordning som pensionister på medielicencen. Også dette forslag blev efter diskussion
og diverse ændringer vedtaget.
Til sidst blev der også valgt nye personer til DSF’s bestyrelse.
Generelt et ganske fint arrangement, og CBS students skal have stor tak for forplejningen, i særdeleshed deres sandwich til frokosttid.
Efteråret
Efterårets politikkonference bar fra PF’s side præg af højt humør, ølbowling
og generel dårlig forberedelse. Det var en stor delegation på 12 personer, der efter
en intimkoncert med Infernal i kælderbaren begav sig afsted mod Århus. Grundet
den sene afgang kunne vi ikke deltage i fredagens program, men til gengæld var
misundelsen stor over grunden til vores udeblivelse.
Lørdagen blev brugt på workshops, hvor de mange deltagere fra PF blev spredt
godt ud således at vi bagefter kunne snakke sammen og høre om de gode ting folk
havde lært andre steder. Derudover blev der også holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny struktur for DSF blev vedtaget. Det betyder at der nu er
oprettet et landsforum hvori der sidder en fra hver medlemsorganisation samt otte
valgt på politikkonferencen.
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Søndagen blev brugt på en beretning fra DSF’s politiske ledelse ligesom det
ene indkomne politikpapir blev behandlet. Politikpapiret hed inddragende undervisning, og omhandler muligheden for bedre undervisning, eksamen mv. Det er
generelt noget med at eksamensform skal passe til undervisningsform, bedre kontakt mellem underviser og studerende og andre ting som jeg umiddelbart vil sige
at vi allerede opfylder ret godt på DTU. Efter få ændringer og diskussion blev politikpapiret vedtaget og det var på tide at tage hjem.
Da PF er noget særligt lykkedes det os at få en bus helt for os selv på hjemvejen, selvom der dog lige var to andre personer der også fik sneget sig med. Så en
rigtig hyggelig tur blev afsluttet med en god bustur hvorunder vi fik set ”biblen”.
For dette
Søren Vang Fischer

9.1.2

UddannelsesPolitiskUdvalg

UddannelsesPolitiskUdvalg (UPU) arbejder med de emner der drejer sig om
uddannelse, såsom kvalitet, eksamenssnyd, universitetshøringer, akkreditering og
meget mere.
Herunder vil blive beskrevet hvad der er blevet diskuteret i 2010 som har interesse for Polyteknisk Forening.
I 2010 er der også indført den tradition at UPU startede alle møderne med
en fællesdel sammen med LevevilkårsUdvalget (LU). På denne måde kunne man
bedre klare erfaringsudveksling og ting der overlappede mellem udvalgene.
Møde 14. marts
På baggrund af et seminar om arbejdsløsheden dagen før mødet blev der af
UPU og LU i fællesskab diskuteret hvad der skulle stå i det politikpapir om arbejdsløshed der senere blev godkendt på politikkonferencen.
Ud over dette punkt var der noget afrapportering fra møder i dialogforum, ministermøde og European Student Summit.
Til selve UPU mødet blev der lavet noget erfaringsudveksling på baggrund af
spørgsmål fra RUC ligesom at regeringsgrundlaget blev behandlet.
Møde 25. april
På dette møde var fællesdelen med LU dedikeret til organisations udvikling
som på politikkonferencen, ligesom der også blev snakket om European Student
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Union (ESU).
Til UPU mødet blev der livligt diskuteret brugerbetaling på universiteterne da
DSF’s holdning og argumenter skulle opdateres. Det foranlediget af en på daværende tidspunkt endnu ikke offentliggjort rapport fra DEA omkring brugerbetaling
samt den ventede optagen af emnet på den politiske scene.
Møde 19. juni
På måske det bedste UPU møde nogen kan huske blev der i lang tid diskuteret
de fantastiske emner; eksamenssnyd og sprogpolitik.
Omkring eksamensnyd endte diskussionen med følgende hovedkonklusioner:
• DSF er imod snyd. Eksamenssnydere snyder ikke kun systemet, men også
ikke-snydende studerende.
• Når man har karantæne, skal man ikke kunne fortsætte sin uddannelse i karantæneperioden, også selvom det er ved et andet uddannelsessted.
• Det skal registreres i STADS, at man har karantæne, så andre uddannelsesinstitutioner også kan se det. Registreringen ophører, når karantæneperioden
slutter.
• Man kan ikke være i karantæne mens man klager over en afgørelse om snyd.
Omkring sprogpolitik blev det diskuteret at man ikke ville have at undervisningskvaliteten faldt på grund af et skift i sprog fra dansk til engelsk. Samtidig kunne
vi fra PF så tilføje at vi da på ingen måde synes at vi kunne tillade kvaliteten af
undervisningen at falde grundet et skift i sprog fra engelsk til dansk. Formuleringen engelsk-dansk blev dog ændret til relevant fremmedsprog idet der findes andre
relevante sprog end lige engelsk som er vigtigt for nogle uddannelser.
Det blev nævnt at man på RUC med nogle fag udbyder det på engelsk det ene
halvår og dansk det næste.
På mødet blev der også diskuteret et problemkatalog udarbejdet af KU og som
indeholdt en masse punkter som; ranking, overhead betaling, adgangskrav, eksamensformer og andet.
Møde 25. september
Der blev denne gang diskuteret om der var kommet forbedringer i uddannelserne efter at det lille taxameter var blevet løftet. Da DTU ikke modtager det lille
taxameter for nogen uddanelser er det ikke så interessant for os.
Der blev til gengæld lavet en brainstorm på hvad god uddannelseskvalitet er som
skulle tages med til det seminar der blev afholdt af DI, AC og DSF omkring uddannelseskvalitet.
Derudover blev der snakket lidt kvalitetssikring og akkreditering.
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Møde 11. december
Sidste møde i UPU som også indeholdt en julefrokost efter mødet blev for
størstedelen af mødet brugt på at diskutere høringssvar til universitetsloven. Et
punkt hvor PF i hvert fald om nogle punkter absolut ikke var enig med de resterende studenterorganisationer.
Fællesdelen afholdt med LU omhandlede bl.a. en afrapportering for boardmeeting
i ESU ligesom der var et oplæg om den nye studenterbefolkning ved AC.
Der kom bl.a. den kommentar at studerende tit vælger en uddannelse fordi de gerne
vil arbejde med det de uddanner sig til når de engang er færdige...
Hvem der fremsagde denne kommentar vil jeg lade være usagt, men synes dog det
er en skarp observation som man kan have svært ved at være uenig i.
For dette
Søren Vang Fischer

9.1.3

Levevilkårsudvalget - LU

Der er i 2010 afholdt møde i udvalget ca. en gang om måneden, og PF har været repræsenteret med minimum 1 deltager til alle møder, med en enkelt undtagelse.
Foråret startede med arbejdet med et nyt politikpapir omhandlende SU, da det
manglede, og der på det tidspunkt var snak om at SUen skulle genforhandles i en
ny finanslov til efteråret. Udkastet blev udarbejdet i LU og blandt andet taget med
til behandling af Socialudvalget. Ændringerne fra Socialudvalget blev taget med til
Levevilkårsudvalget og indarbejdet. Det endelige udkast blev behandlet og vedtaget ved politikkonferencen i foråret.
I foråret i DSF blev der sat stor fokus på dimittendarbejdsløshed, og gennem et
seminar blev der diskuteret, hvad der kunne gøres. Desuden blev der udarbejdet en
konkret politik for, hvad DSF skulle mene på området.
For dette
Christian Nørr Jacobsen

9.1.4

Ingeniør Koordinering - IngKoo

Ingeniør Koordineringen i 2010 er været præget af at der har været en stor udskiftning i organet. I maj ansatte DSF en studentermedhjælper til at arbejde 5 timer
om ugen på IngKoo, hvilket forbedrede situationen. På DSFs politikkonference i
Århus blev det diskuteret ingeniørpraktik på de forskellige universiteter samt udvekslet erfaringer, og derudover hvad IngKoo skulle bruges til fremover.
Med en studenterrepræsentant i IDAs uddannelsesudvalg blev det også besluttet, at IngKoo møderne skulle prøve at følge disse således at det politiske bagland
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for studenterrepræsentanten var i orden. Samtidig blev det besluttet at prøve at arbejde mere for de internationale studerende, da studenterrepræsentanterne fra VIA
Horsens begge var fra udlandet. Sidste semester blev der afholdt 3 møder.
For dette
Birgit Haastrup

9.2
9.2.1

Ingeniørforeningen i Danmark
IDA - Samarbejde og Repræsentantskab

Samarbejde med IDA (Ingeniørforeningen Danmark) foregår med en projektleder hos IDA og dennes studenteransatte som begge læser på DTU. Samarbejdet
bygger på en fælles forståelse for, at flere medlemmer i Polyteknisk Forening gavner både PF og IDA, idet et medlemskab i PF giver et gratis medlemskab i IDA
som studerende. IDA tilbyder en del produkter til de studerende, særligt er tilbuddet om Ingeniøren og billige forsikringer noget som mange studerende benytter sig
af. I det, det er et gensidigt samarbejde, er der også en del forventninger til hinanden som samarbejdspartnere, nogle desværre opgaver der til tider betyder ekstra
arbejdsbelastning for de studerende i PFs bestyrelse. Dette dog primært i forbindelse med afrapportering omkring anvendelse af de midler som IDA giver foreningen.
Som endnu et led i samarbejdet besidder foreningen en observatør plads i IDAs
repræsentantskab, således at formanden deltager i de to årlige repræsentantskabs
møder. Dette har i år været gavnligt både i forhold til assistance i forbindelse
med arbejdet med SU-reformen samt information omkring, hvilke tiltag IDA gennemfører med relevans for de studerende. I denne sammenhæng er den mest interessante udvikling at studiemedlemmer af de fagtekniske netværk nu kan træde ind
i det gældende netværks bestyrelse og dermed opnå medbestemmelse på for eksempel, hvilke arrangementer der skal afholdes. Dette ses som et fornuftigt skridt
af begge organisationer, fra IDAs side da dette sikrer en mere tidssvarende repræsentation af medlemmerne og fra PFs side sikrer det at vores medlemmer igennem
de fagtekniske netværk kan opnå kompetencer som DTU ikke umiddelbart tilbyder.
I løbet af året er der yderligere sket den udvikling at IDA repræsentanterne på
DTU har oprettet en IDA event gruppe der har til formål at afholde faglige arrangementer for DTU studerende. Dette ses som en utroligt positiv udvikling, da IDA
kontakterne har en naturlig adgang til de midler og kompetencer som IDAs fagtekniske netværk tilbyder.
For dette
Christian Vang Madsen
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IDAs Studenterkontakter på DTU

Februar 2010 blev starten af på et spændende år for IDAs 2 spritnye studenterkontakter. De gamle takkede af og søgte mod nye udfordringer samtidig med
at PFs nye bestyrelse trådte til. En bestyrelse vi først og fremmest vil takke for et
godt, tæt og konstruktivt samarbejde. Sammen har vi forsøgt at udnytte hinandens
styrker og ressourcer til at skabe endnu bedre rammer og tilbud for jer, vores fælles
medlemmer.
Det startede med et styrket fokus på studiestarten allerede i marts-april da vi
deltog på årets OPTUR for de kommende vektorer med en hoppeborg. De fleste klarede sig flot igennem vores lille quiz (uden at morgenmaden hoppede op)
og vi håber at vores tilstedeværelse var med til at plante et lille indtryk af Ingeniørforeningen i vektorernes hukommelse, da de jo er den direkte vej til de nye
studerende.
Efter en lang, varm og dejlig sommerferie var vi en smuttur rundt forbi alle rusture undtagen medico’erne som havde valgt at rejse helt til Fyn. Turen tog 3 dage
og bragte os over 1.000 km omkring i det flotte sjællandske sommerlandskab, forbi 18 rusture som gav os den fantastiske mulighed at hilse på de mange mere eller
mindre veloplagte russere, som var overraskende glade for at høre på hvad vi havde
at sige. Tak for en virkelig fed oplevelse, vi glæders os allerede til næste studiestart!
Ugen senere havde vi den store fornøjelse at deltage ved PFs store sensommerfest, hvis ”farmer-tema” passede perfekt, som støvle i stigbøjle, til den mekaniske
tyr vi havde lejet til anledningen. Som aftnen skred frem, fik mange hundrede en
tur på tyren som arbejde hårdt. Igen var dette en rigtig sjov start på semestret, hvor
vi fik mulighed for at hygge os med de over 1000 fremmødte.
Som semestret skred frem fik vi afholdt et hav af forskellige velbesøgte arrangementer. Det var alt fra selvforsvarskurser, til LaTex og InDesign udover de arrangementer fra IDAs interne fagtekniske netværk vi anbefalede. Desuden afholdte
vi et større oplæg omkring udenlandsstudieophold og legatsøgning med personlige
fortællinger af hjemvendte studerende i samarbejde med EDU Danmark.
Som afslutning på et fantastisk år havde vi besøg af en af Danmarks største
standup-komikere Mick Øgendahl som gæstede S-huset til en morsom torsdag aften inden deltagerne skulle til PF fest på La Hacienda.
Endeligt lykkedes det at få oprettet en IDA Event gruppe som i skrivende stund
arbejder hårdt på at tilrettelægge det kommende semesters arrangementer. Gruppen
er en PF/IDA tværgruppe, som vil udbygge det allerede gode samarbejde, ved at
lave social/faglige arrangementer der når ud til alle hjørnerne af DTUs forskellige
kvadranter, da de selv kommer herfra.
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Tilbage er der kun at sige tak for et godt år. Vi har nået rigtig meget og heldigvis haft det sjovt samtidig. Vi fra IDA glæder os til at fortsætte det spændende
arbejde med den nye PF bestyrelse i 2011.
For dette
Eva-Maria Færgemann og Alexander Petersen

9.2.3

IDAs Kvindeudvalg

I år har pladsen i IDAs Kvindeudvalg været besat af foreningen Hypathia. Udvalget blev nedlagt efter valget af nyt repræsentantskab og hovedbestyrelse i IDA.
Man forventer at der oprettes et ligestillingsudvalg som fortsætter Kvindeudvalgets
arbejde.
For dette
Hypathia

9.3

IngeniørUddannelsernes Samråd (IUS)

Censorkorps
Grundet situationen i dag hvor mange forskellige fagligheder kan være nødvendige
for korrekt at bedømme en eksamen ønskes det fra censorkorpses side at der kigges
på organiseringen af censorerne. Der er fra IUS’ side nedsat en arbejdsgruppe til at
undersøge mulighederne for en bedre organisering af censorkorpses.
Adgangskursus
Der ønskes en revision af bekendtgørelsen for adgangskurserne. Dette er for at
sikre at flere gennemfører kurserne i deres fulde omfang, samt at personer som ikke måtte fuldføre det hele stadig vil kunne dokumentere en hvis form for opnåede
kompetancer, f.eks. opkvalificering af matematik fra C- til A-niveau. Selv om
opkvalificeringen ikke fuldføres fuldstændigt kan pågældende person godt have
opnået et niveau svarende til B-niveau.
Derudover ønskes det også at kunne udbyde kurser på lavere niveau end Cniveau således at personer helt uden ungdoms- eller anden uddannelse også har en
mulighed for at læse videre.
De ønskede revisioner er sendt til undervisningsministeriet.
DACIN
DACIN står for DAnsk Center for Ingeniøruddannelse og er et netværk for
danske ingeniøruddannelsesinstitutioner med det formål at medvirke til at dække
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behovet for ingeniørpædagogisk udvikling og forskning.
Grundet sammenfald i repræsentationen i IUS og DACIN’s bestyrelse ligges
der op til at IUS grundet personsammenfaldet overtager som bestyrelse for DACIN.
Diskussionen er opstået efter at DTU har valgt at blive en del af DACIN igen
således at det nu er de samme institutioner der er dækket af begge udvalg. DACIN har derudover en rådgivningsgruppe der består af repræsentanter fra danske
ingeniørvirksomheder.
Følgegruppen for diplomingeniører
Det var planlagt at det ordinære IUS møde i september skulle efterfølges af et
møde i følgegruppen for diplomingeniører, som er en gruppe under undervisningsministeriet med deltagelse af IUS, DI, FRI og IDA. Dette møde blev dog aflyst
grundet manglende dagsorden. I stedet skulle mødet være afholdt sidst i december,
men snevejr i Sønderjylland gjorde at også dette møde der skulle have været afholdt i Esbjerg blev aflyst. Det forventes at mødet kommer til at ligge i starten af
2011.
Studenterrepræsentation
IngeniørKoordineringen (IngKoo) under Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
har i løbet af året ansøgt om en plads i IUS. Efter nærmere gennemlæsning af
vedtægterne for IUS er det blevet bekendt at disse ikke er blevet overholdt. Grundet den nuværende organisering blandt ingeniørstuderende er der lagt op til en omskrivning af vedtægterne. Resultatet bliver formentlig at IngKoo som gerne skulle
repræsentere alle ingeniørstuderende i fremtiden står for udpegningen af to studerende til IUS. Indtil denne ordning kan træde i kraft har IngKoo en plads mens PF
har den anden som en anderkendelse af at være den eneste studenterorganisation
der har sendt repræsentanter gennem de seneste år.
For dette
Søren Vang Fischer

9.4

Studentersamarbejd Øresund - SSØ

SSØ er et studenterorganisationssammenarbejde mellem studenterorganisationerne tilknyttet de universiteter som er delejere af Øresundsuniversitetet. SSØ repræsenterer de over 100.000 studerende som læser i Øresundsregionen, og sætter
især fokus på mulighederne for at læse på begge sider af Øresund.
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Det forgangne år har været meget turbulent for Øresundsuniversitetet, hvilket
også har påvirket SSØs aktiviteter. På den positive side har SSØ i 2009 og 2010
i stigende grad deltaget i planlægningen af Øresundsuniversitetets aktiviteter der
er målrettet mod studerende. Desuden har SSØ i løbet af 2010 oprettet en generalsekretærstilling der bestrides af en politisk aktiv studerende som ikke sidder i
SSØs bestyrelse. Denne generalsekretær er samlingspunkt for SSØ, direkte kontaktperson for studenterorganisationerne og talsperson for SSØ i de tilfælde det er
nødvendigt. I december 2010 blev Rafet Sijaric valgt som SSØs første generalsekretær.
På den negative side har Øresundsuniversitetet valgt at indgå i en omstrukturering pga. utilfredshed med enkelte sammenarbejdspartnere. Omstruktureringen har
sat de fleste initiativer i bero, deriblandt de SSØ relateret aktiviteter og kampagner
som skulle komme de studerende til gode. I 2010 var PF repræsenteret af Birgit
Haastrup med Christian Carl Hansen som suppleant.
For dette
Christian Carl Hansen

10 Diverse beretninger
10.1

PR i PF

I år er de informationsveje, som bestyrelsen i 2009 har arbejdet på, blevet brugt
og yderligere er der sket ændringer i nogle af dem. Generelt har bestyrelsen forsøgt
at få udliciteret noget af arbejdsbyrden inden for PR ud til frivillige og evt. ansatte. Dette skyldes at bestyrelsen mener at deres tid kan bruges bedre på lavpraktisk
arbejde såsom at udsende nyhedsbrevet og administrer hjemmesiden. Jeg håber at
næste års bestyrelse vil arbejde videre i denne retning således at vi kan få effektiviseret foreningen lidt mere.

10.1.1

PFnyt

I starten af 2010 kom der ikke mange referater og indkaldelser til PFnyt. Bestyrelsen mente yderligere at den mængde af tid sekretæren og bestyrelsen selv skulle
bruge på at skaffe indkaldelser og referater og lave selve PFnyt kunne bruges bedre
til andre ting. Derfor foreslog bestyrelsen FR at ændre opfattelsen af foreningens
medlemsblad fra PFnyt til at være hjemmesiden. Dette sagde FR god til i foråret.
I starten stod jeg for at lægge indkaldelser og referater op på hjemmesiden, men
efter sommerferien blev der etableret et nyt system således at de enkelte råd og udvalg let selv kunne lægge deres dokumenter på hjemmesiden. Det skete gennem
en simpel FTPadgang til den del af serveren, som er relevant for det pågældende
råd/udvalg.
Det er gået bedre med at få indkaldelser og referater i foreningens medlemsblad
efter denne løsning, men der mangler stadig en del, hvilket der skal tages hånd om
i starten af 2011.

10.1.2

PFs hjemmeside

Bestyrelsen forsøgte i foråret at forsætte sidste års bestyrelses initiativ med en
blog på hjemmesiden. Målet var at komme med en ny blog hver uge, hvilket lykkes
tildelles. Dog kommer der ikke mange kommentar tilbage, hvilket er meget demotiverende for at skrive nye blog. Dette sammenholdt med et presset efterår har nok
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været udslagsgivende for, at der ikke er kommet nogle blogs i efteråret.
På budgetmødet godkendte FR at afsætte penge til at få lavet en ny hjemmeside og få ansat en hjemmesideansvarlig. Grundlaget for disse er at den nyværende
hjemmeside bruger en gammel hjemmesideeditor, hvor mængden af dele man kan
integrere er begrænset. Yderligere vil en hjemmesideansvarlig gøre det lettere for
bestyrelsen at få ting på hjemmesiden og spare bestyrelsesmedlemmer tid på lavpraktisk arbejde. Samtidig kan det siges at der sidder mange DTU studerende som
har meget mere kendskab til hjemmesider end der normalt sidder i bestyrelsen.
Ved udgangen af 2010 er der hverken kommet en ny hjemmeside eller blevet
ansat en hjemmesideansvarlig. Dette skyldes at vi gerne ville have en ny hjemmeside før en blev ansat til at administrere den. Desværre er hjemmesiden ikke blevet
færdig endnu og i starten af 2011 skal der fokuseres på at få gjort den færdig.
Til sidst har bestyrelsen fået lavet en ny kalender på hjemmesiden, som bruger
Google Kalender. Da hele bestyrelsen har valgt i år at bruge Googles muligheder inden for mail, dokumenter og kalender er det let at opdatere kalenderen på
hjemmesiden med relevante begivenheder i forhold til det gamle system på hjemmesiden.

10.1.3

PFs nyhedsbrev

Bestyrelsen har også forsøgt at sende nyhedsbrev ud engang om måneden i
undervisningsperioden, da det ikke skal opfattes som spam. Dette er næsten lykkes. Det er bestyrelsens holdning at nyhedsbrevet bliver en meget vigtig kommunikationsvej ud til de studerende da mange tilmelder sig brevet ved studiestart og
dermed vokser listen hurtigt.

10.1.4

Infoskærme

Infoskærmen er ikke blevet benyttet særlig meget i løbet af 2010, hvilket har
skyldes at der ikke er indkommet mange opslag til infoskærmen. I løbet af efteråret
videregav jeg administrationen af vores slides til PR Gruppen. Dette har betydeligt
øget brugen af infoskærmen med info om S-Huset og PF-Kino primært. Dette viser tydeligt, at det kan betale sig at fordele nogle bestyrelsens opgaver ud til andre,
som brænder for det.
For dette
Morten Halvorsen
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PFs stand på DTUs Åbent Hus arrangement

PF har i det forgange år været repræsenteret ved både forårets og efterårets
Åbent Hus arrangement på standen ”Studiemiljø og Studenterforeningenen.
Forårets åbenthus arrangement
Standen på forårets Åbenthus arrangement var en direkte videreudvikling af
det det nye koncept, som opstod ved det forrige års efterårs Åbent Hus. Standen
bestod af en stor sort kasse, bygget af Scenelys, med hvide PF logoer på ydersiden
og med en lille ”labyrint” indeni, hvor man fik en guidet tur gennem det første
semester på DTU. Man kunne også selv følge den røde tråd gennem labyrinten og
læse om S-Huset, Studiestarten, Studieliv og PF. Ude foran kassen blev der serveret popcorn på IDAs popcorn maskine, som blev lånt af IDA.
DTU havde nedsat en fokusgruppe med gymnasieelever og deres evaluering
af PFs stand var, at det var for lukket og mange gik forgæves forbi, men selve
indholdet på standen var godt og informativt.
Efterårets Åbent Hus arrangement
I efteråret blev fokusgruppen evaluering gennemgået og som konsekvens heraf
blev den lukkede sorte kasse afskaffet. Standen blev stillet op med en lang bagvæg,
som indeholdte en guide gennem det første år på DTU igen med en rød tråd, og i
midten af standen var et klassisk eksamensbord opstillet. Igen udlånte IDA deres
popcorns maskine til stor tak fra PFs side, da popcorn er et hit på Åbent Hus.
Som noget nyt havde Åbent Hus gruppen lavet en ”Tip 13’er”-konkurrence,
hvor man kunne vinde 2 billetter til vinterjoint ugen efter. Spørgsmålene omhandlede studie-livet og miljøet på DTU og næsten alle svar kunne findes på standen.
Dette fungerede rigtig godt og gjorde at mange opsøgte informationer om studielivet på standen, enten gennem plakater og posters eller gennem de PF’ere der
stod på standen. I alt svarede 100 på konkurrencen. Yderligere var Birgit fra B10
udklædt som PF-helten og gik rundt med flyers for at gøre opmærksom på standen. Marie Dinesen, som er ansvarlig for DTU Åbent Hus, har meldt tilbage at der
er kommet mange gode responser på PF-helten til Åbent Hus, men også at der er
kommet klager over POPcorn maskinen inde i hallen. Dette betyder at der muligvis
skal findes en ny gimmick til næste åbent hus.
Umiddelbart har vi fundet et koncept der fungere, og som der skal arbejdes
videre på at optimere så endnu flere vil komme forbi standen fremover.
For dette
Morten Halvorsen
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PF-Kino - DTU’s Studenterbiograf

I september måned fik DTU igen en studenterbiograf da PF-Kino stod op fra
de døde. Efter 10 års pause er nu igen muligt for de studerende at se biograffilm på
DTU.
PF-kino holder til i bygning 116 auditorium 81, hvor den gamle biograf også
holdt til. Det første semester er der blevet afholdt en forestilling mandag og tirsdag
i de lige uger kl. 20:00.
PF-Kino har blandt andet vist Muppets Juleeventyr, Dogville og Rejsen til Saturn.
Til de første forestillinger var billetterne til salg i Kaffestuen (S-huset), PF-cafeen
(DTU 306) og i døren. Dette blev dog ændret da langt de fleste billetter blev solgt
i døren og lokalets størrelse (275 pladser) gør, at der ikke har været fare for at der
ville blive udsolgt. Det første semester har PF-Kino vist et bredt udvalg af film i
mange forskellige genre for at finde ud af hvilke film de studerende gerne vil se.
Til Løvernes konge var der 173 gæster, hvilket var en kæmpe succes. Vi har derfor
valgt at vise to Disney tegnefilm næste semester. Til Hurt Locker var der 47 gæster
og ved ”Rejsen til Saturn” havde 43 gæster fundet vej til auditorium 81.
Billetpriserne er blevet sat til 25kr. for PF-medlemmer og 40kr. for ikke medlemmer. Priserne har vi tænkt os at bevare som de er. Til forestillingerne har pf-kino
lånt en Dankort-maskine så kunderne kan betale med Kreditkort. I samarbejde med
S-huset har vi solgt slik og drikkevarer før filmen og i pausen, hvilket har bidraget
til stemningen og totaloplevelsen for gæsterne.
Ved de første forestillinger var der en del problemer med teknikken hvilket
skyldes at vi bruger en 35mm projekter fra 1939 af mærket ”Bauer B8A”. Det
er dog lykkes at få styr på teknikken så vi nu viser film i ordentlig billede- og
lyd kvalitet. Problemerne blev løst ved indkøb af en professionel forforstærker, en
galvanisk adskiller og en rack-forstærker kombineret med forbedring af det optiske system ved lys afskærmning. Vi har kort sagt presset det gamle udstyr til det
yderste, for at kunne give de studerende nogle gode biografoplevelser. I denne forbindelse skal der lyde en stor tak til alle der har gjort vores arbejde muligt.
Udover Bauer-maskinen som vi bruger til fremvisningerne står der også en
gamle Einerman 35mm projektor i operatørrummet, som ikke virker mere, og derfor har vi valgt at frakoble den, med henblik på at få den udstillet på DTUs teknologi historiske museum. Dette vil samtidig løse pladsproblemerne i det meget lille
operatør-rum.
Fremtid for PF-Kino:
Det kommende semester har PF-Kino planer om at vise Disney klassikerne
Aladdin og Mulan. Det endelige program for semesteret er ikke fastlagt endnu, og
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forslag er derfor meget velkommende. Forslag sendes gerne til kino@pf.dk
PF-Kino står over for store udfordringer det kommende år, der kan betyde at biografen må lukke, hvis ikke der bliver taget hånd om det i tide. Udfordringen består
i at de store filmselskaber stopper med at producere 35 mm film for at overgå til
digital film. Det betyder at PF-Kino skal digitalisere hvis DTUs studenterbiograf
skal bestå. I kølvandet på dette kommer at forevisningssalen, Auditorium 81 i byg.
116 skal renoveres i den nærmeste fremtid.
Her kan der komme en mulighed for at få installeret en digitale projektet i samarbejde med DTU, med henblik på at kunne give de stunderne et mere interessant
studiemiljø.
Projektoren som PF-kino arbejder på at få anskaffet i øjeblikket er ”Barco DP2K12C”
For dette
Matthias Fuglsang-Damgaard

10.4

DSE messe

Ved DSE messen 2010 havde PF en stand. Over de 2 dage som varede stod der
2 medlemmer fra bestyrelsen af gangen på skift. Man kunne på standen nominere
årets underviser og se og høre om de arrangementer, som var planlagt, såsom fodboldtuneringen og PFsommertur.
Det er ikke optimalt at bestyrelsen samlet skal afsætte 2 medlemmer i 2 dage
til at sidde på DSE messen. Der er mange opgaver i bestyrelsen og tiden kan bruges bedre end at sidde på messen. Derfor vil jeg anbefale, som også blev anbefalet
sidste år, at der bliver fundet andre aktive i foreningen til at stå på standen, ligesom
det sker ved Åbent Hus.
På PF standen ved Åbent Hus blev det en succes at have en konkurrence, hvilket jeg vil anbefale man også gør til kommende DSE messer.
For dette
Morten Halvorsen

10.5

Krydsfelt

I sommeren 2010 blev bestyrelsen for PF tilbudt at købe Krydsfelt for en mindre sum penge. Dette skyldes at Krydsfelt ikke længere havde nogen kapital tilbage
efter hårde tider med få annonceindtægter. Bestyrelsen valgte at sige ja til dette, da
et studenterblad på DTU er meget vigtigt for studiemiljøet. Der blev også vurderet
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om man mente at Krydsfelt ville kunne løbe rundt fremover, hvilket konklusionen
på blev ja.
De første 2 blade var det bestyrelsen selv som var redaktører og skribenter,
hvilket var en uventet opgave i sommerferien og starten af semesteret. Til at lave
layout blev Mathias Rask Møller fra PR Gruppen og Jacob Gillesberg, som også
lavede layout til rusbogen, ansat til disse 2 udgaver. Der skal lyde en stor tak til
disse to for at påtage sig denne ekstra opgave sidst i sommeren og sørge for at få at
de studerende kunne få deres studenterblad.
I de første blade bestyrelsen skrev, blev der annonceret at der manglede folk til
Krydsfelt. Heldigvis var der nogle studerende, der var interesseret i dette, hvilket
har medvirket at Krydsfelt ved udgangen af 2010 består af chefredaktør Gitte Frederiksen, redaktør Villads Egede Johansen og layouter Pascal Mikkelsen. En stor
tak skal lyde til dem for at have fortsat og fornyet Krydsfelt.
For dette
Morten Halvorsen

10.6

Arkivering i Polyteknisk Forening

I årets løb har PF’s arkiver været meget påvirket af vejrguderne. Det startede
ellers så udemærket da B09 og B10 i fællesskab fik genetableret fjernarkivet efter
vandskaden i 2008. Efterfølgende har B10 løbende været i gang med at få sat resten
af arkivet på plads, hvilket var tæt på at lykkedes i sommerferien. Dog satte endnu
en vandskade en stopper for at få arkivet helt på plads igen, da der efterfølgende
blev konstateret skimmelsvamp i lokalet. Fjernarkivet er blevet tømt endnu engang
og alt, hvad der var tørt er blevet kørt væk i et midlertidigt lokale, og det våde blev
lagt til tørre. I medio december blev arkivets fysiske inventar færdiggjort og alt
indhold flyttet tilbage. Der mangler dog stadig opgaven med at få sat det i orden og
på hylder før at arkivet igen kan benyttes.
Da der er mange ting dernede som kunne have historisk interesse, som folk
kunne synes var sjovt, er det bestyrelses mening at en mere holdbar løsning bør
findes, hvor at noget af materialet kunne være tilgængeligt for alle.
For dette
Simon Dam Grønnegaard og Birgit Haastrup
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PF og Civilingeniør Thorkil P. Fr. Mogensens og hustru Andrea K.M. Mogensens Legat

Civilstyrelsen har givet tilladelse til at lukke fonden, hvilket fællesrådet således
godkendte på FR194. Dermed vil legatet blive lukket over en 3-årig periode, hvor
de resterende midler skal uddeles til studentersociale formål. Legatet er dog forsat
uddelt i 2010 og PF er opfordret til at forsat uddele boglegater til sine medlemmer
i fremtiden i legatets ånd.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

10.8

PFs Studentersociale Fond

PF’s Studenter Sociale Fond har igennem 2010 set en lille stigning i antallet
af ansøgninger, hvilket har ført til 7 uddelinger, der alle er blevet imødekommet.
Dermed er der givet støtte til indkøb af nyt inventar i kælderbaren, Inventar til
køkkenet i studentercenteret, Rusvejledernes Landstræf, SenSommerFesten 2010,
PF Kinos arrangement for internationale studerende, udgivelsen af Krydsfelt og et
socialt arrangement kaldet DTU Hitmen. Der er dermed uddelt en del midler, men
grundet en fornuftig investeringsstrategi er der stadig overskud til yderligere indkomne ansøgninger.
Det er håbet og oplægget, at der i fremtiden vil blive søgt i endnu større grad, da
pengene fra denne fond tillader afholdelsen af arrangementer, der ikke nødvendigvis
kommer til at give overskud. Dette vil være en naturlig måde at sikre at foreningens økonomi ikke belastes af økonomisk usikre arrangementer mens disse stadig
vil kunne afvikles.
For dette
Christian Vang Madsen og Simon Dam Grønnegaard

10.9

Polyteknisk Boghandels bestyrelse

Der har i løbet af året været afholdt møder med forskellige intervaller afhængig
af aktivitetsniveauet, hvor der mod slutningen har været månedlige møder.
Fremtidens udfordringer er det vigtigste, der er blevet diskuteret på flere møder
og en plan for, hvordan disse tackles er ved at være på plads.
Året har også budt på et positivt resultat for boghandlen, hvilket er en betydelig
forbedring på forrige års negative resultat.
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Som en forsættelse fra sidste år er sammensætningen af bestyrelsen også blevet
diskuteret. Der har været ønsker om at få en mere professionel bestyrelse, som pt.
består af 5 studerende og 4 seniorer. Som det også blev påpeget tidligere er forretningsrådsformands dobbeltrolle som Formand på PB’s bestyrelse og samtidig aktiv
i PF’s bestyrelse et muligt problem. Desuden er det vanskeligt for et nyt medlem
af bestyrelsen at få det fulde indblik i alle beslutninger, når tidligere beslutninger
der har ligget op til denne ligger flere år tidligere. Denne indlæringskurve er meget
overvældende, især hvis man kun skal sidde et år i bestyrelsen. Der er dog ikke
kommet et konkret forslag, som skal godkendes af fællesrådet.
For dette
Simon Dam Grønnegaard

10.10

BEST

BESTs formål er at promovere Europa for europæiske studerende. Vores hovedformål er at afholde kurser, hvor tekniske studerende fra Europa kan deltage, få
ny viden og samtidig opleve forskellige kulturer og deres forskelle.
I det sidste år afholdt vi et sådanne sommerkursus i juli/august omhandlende
forskellige fremtidige paradigmer indenfor vejtransport, herunder el- og batteribaseret samt brint- og brændselscellebaseret teknologi i samarbejde med DTU Elektro og DTU Risø, hvor 25 deltagere besøgte DTU og Danmark.
En anden større aktivitet i BEST-verdenen er vores ingeniørkonkurrencer, som
vi i BEST København er meget involverede i. I år var vi med til at tage det til et
nyt niveau, da vi var hoved-ansvarlige for, og arrangører af, den første nordiske
ingeniørkonkurrence i BESTs historie, hvilket vi gjorde i samarbejde med Maersk
Oil. Her mødtes vinderne af de lokale ingeniørkonkurrencer fra otte skandinaviske
universiteter i København og dystede om at skulle repræsentere Norden ved den
Europæiske finale i Cluj, Rumænien, i august. Eventen var en stor succes, som var
med til at understrege BEST Københavns position som en af de stærkeste grupper
i Nordeuropa.
Derudover afholdt vi også vores lokale BEST ingeniørkonkurrence i efteråret i
samarbejde med Maersk Oil og Microsoft Development Center Copenhagen, som
igen i år havde stor tilslutning blandt studerende på DTU. Vinderne af hver af de
respektive konkurrencer går videre til den nordiske finale, der til foråret skal afholdes i Trondheim.
Som den sidste store bedrift i år lykkedes det BEST København at vinde udbuddet om at afholde det næste Presidents Meeting, en af de to årlige generalforsamlinger i BEST, i efteråret 2011.
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BEST København består på nuværende tidspunkt af ca. 15 aktive medlemmer,
og en del flere der viser sig af og til ved møderne. Vi arbejder frem mod at øge
antallet af reelt aktive medlemmer i 2011.
For dette
Christoffer Lythcke-Jørgensen - tidl. præsident, nuværende FR-ansvarlig for BEST
København

10.11

IAESTE

IAESTE Danmark sendte i år 22 danske studerende på praktik i udlandet, og
har dermed holdt et stabilt niveau i forhold til sidste år.
Vi har desuden oplevet en voldsom stigning i interessen fra de studerende for at
tage på internationale praktikophold. Dette ses bl.a. af den voldsomme reduktion,
der har været i antallet af ubrugte jobs i år i forhold til sidste år (9 i år mod 19 sidste
år).
Vi har i dette år modtaget 24 studerende på åbne tilbud, plus 15 på reserverede
tilbud (dvs. tilbud, der i modsætning til de åbne tilbud, ikke giver en dansk studerende mulighed for at komme ud), dvs. IAESTE har i alt modtaget 39 studerende i
det forgangne år.
IAESTE Danmark har i år indgået i nye samarbejdsforhold med Dansk Industri, DTU-avisen, og Copenhagen Capacity. Det overordnede formål med disse
samarbejder har været at fremme kendskabet til IAESTE blandt danske virksomheder og studerende.
Som et led i strategien for at fremme motivationen blandt de danske IAESTEmedlemmer, har den dette år siddende landsformand forsøgt at fremme vores kontakter til IAESTE i andre lande. I denne forbindelse har medlemmer fra Danmark
deltaget i IAESTE Sveriges landsmøde, og medlemmer fra IAESTE Norge har
deltaget i IAESTE Danmarks landsmøde. Derudover har vi indgået i et Twinningprogram med IAESTE i Kroatien, hvor en gruppe danske studerende besøgte IAESTE i Kroatien i en uge, og en gruppe fra Kroatien efterfølgende besøgte Danmark
i en uge.
Lokalkomiteen på DTU har den første halvdel af året været mærket ved den
forrige Lokalformands utidige afgang, der medførte en lokalkomite præget af forvirring og manglende koordination. Dette har især stresset Landsformanden, der
udover sine egne opgaver har set sig nødsaget at til at påtage sig mange af de lokale opgaver.
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Jin Ulrik har overtaget formandsposten ved valg på et lokalkomite møde per 2.
september, men afgår igen til januar, for at kunne fordybe sig i sit kandidatspeciale.
Komiteen har 6 aktive medlemmer og en gruppe med mindre aktive medlemmer som stadig lægger en indsats. Rekruttering af nye medlemmer har været øget
det sidste semester.
Som den største komite har DTU et stort ansvar for at tage imod en lang række
udenlandske praktikanter. Det er pt. ret svært at få frivillige til at hente og bringe,
men håbet er at dette problem kan minimeres ved at prøve at arrangere flere større
aktiviteter med praktikanterne, så der er en social interaktion ligeledes. 10-ugers
planer, hvor sociale aktiviteter planlægges 10 uger frem og offentliggøres så både
praktikanter og medlemmer er klar over hvad der sker, er blevet afprøvet med fair
succes.
IAESTE investerede i år heftigt i anskaffelse af nyt EDB-udstyr til DTU-komiteen,
samt landssekretariatet. Tekniske udfordringer i forbindelse med opkobling af de
nye computere til kommunikation med IAESTE’s server har dog betydet, at de nye
computere har stået ubrugte på kontoret i pinligt mange måneder.
Yderligere har IAESTE investeret i udviklingen af en ny hjemmeside, der nu
er færdiggjort. Den mangler dog at blive opdateret med relevant tekst for at kunne blive taget i brug. Dette forventes færdiggjort inden starten af det kommende
forårssemester.
For dette
Dan Jensen - Landsformand for IAESTE Danmark

10.12

KollegieKonsulent Ordningen - KKO

Efter der i 2009 blev brugt mange kræfter på at få etableret en døgn netto i forbindelse med Kampsax kollegiet har 2010 været præget af et andet projekt af stor
betydning. KKO blev i slutningen af 2009 bevilliget en større sum penge af socialog indenrigsministeriet til et såkaldt projekt sociale viceværter. Pengene som blev
doneret til brug over en 4-årig periode er primært øremærket til lønninger således
at der kan ansættes folk til at hjælpe i og omkring kollegiemiljøet.
Desværre har projektet haft gevaldige start vanskeligheder, men fra 1. januar
2011 skulle nye medarbejdere gerne være at finde i studentercenteret. KKO’s lokaler i studentercenteret er også blevet udvidet med studenterrådgivningens gamle lokaler da disse ikke længere blev brugt mere end en dag om ugen. Studenterrådgivningen er nu i stedet at finde om torsdagen ovre ved administrationen.
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Diverse beretninger

2010 var også året hvor Villum Kann Rasmussen kollegiet på et beboermøde i
efteråret valgte at melde sig ind i KKO. På vegne af de andre kollegier i ordningen
byder vi pænt velkommen til det nye kollegium og er glade for at se at KKO allerede bliver flittigt benyttet.
Af andre spændende aktiviteter, der er foregået i 2010, kan nævnes efterårets
paneldebat omkring SU arrangeret af PF. Her var KKO med til at skabe kontakt
med politikere og andet der var nødvendigt for at arrangementet kunne afvikles på
en ordentlig måde.
Udover disse særlige aktiviteter fortsætter arbejdet som altid med at afhjælpe
enkeltpersoner, køkkener, råd og andet på kollegierne med deres problemer, og dette fortsætter selvfølgelig i det nye år.
For dette
Søren Vang Fischer, Formand for KKO

11 Polyteknisk Boghandel
11.1

Polyteknisk Boghandel

Bogbranchen har i det seneste tiår befundet sig i en brydningstid, hvor teknologien i høj grad har givet nye muligheder, ændret vores indkøbs- og læsevaner og
øget konkurrencen.
F.eks. gør Internettet det muligt for enhver at slå sig op med en bix og udelukkende fokusere på det lette salg ved at tilbyde dumpingpriser på de 10-20 mest
solgte bøger Men helt uden samtidigt at påtage sig hvad man kunne kalde ”serviceforpligtelsen”– også at kunne levere de kommercielt mindre attraktive og ”svære”bøger.
Det er netop et af Polyteknisk Boghandels særkender, at vi langt hen ad vejen
ser os selv som en servicefacilitet for DTU’s studerende og ansatte frem for udelukkende som en kommerciel butik. Hos os finder du nemlig alt, hvad du har brug for
til dit studie – også udgivelser som er svære og tidskrævende at skaffe og forhandle.
Det er der heldigvis mange af DTU’s studerende og ansatte som værdsætter og
støtter – faktisk har vi i 2010 for første gang i årevis haft en svagt stigende omsætning i lærebøger. Og som vi tidligere har lovet, har vi kvitteret ved at sænke
lærebogspriserne med ca. 5 % i forbindelse med semesterstarten 2010.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen.
Vi har i de seneste år taget nye varegrupper ind, blandt andet indledte vi i 2008
et samarbejde med en række institutter om at varetage trykning og salg af de kompendier og notesamlinger, som underviserne skriver på boglisten. Dette samarbejde
udbygger vi løbende, og vi håber i 2011 at få flere institutter ”om bord”.
Året, der kommer, vil helt sikkert også byde på andre spændende nyheder og
udfordringer.
Bl.a. forventer vi, at 2011 bliver året, hvor vi begynder at forhandle e-bøger i
et eller andet omfang. E-bøger er et område, der i 2010 virkelig tog fart og fik en
massiv medieopmærksomhed. Men indtil videre er der dog kun tale om ganske få
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procent af det samlede bogsalg.
Der har i bogbranchen hersket en hvis usikkerhed over for mediet, som måske
ikke er nyt, men som er uprøvet som seriøst forretningsområde. 2010 blev da også
et år, hvor mange forlag og boghandlere eksperimenterede - nye standarder, teknologier og forretningsmodeller blev lanceret, mens andre afgik ved en stille død.
Vi valgte i starten af 2010 at være konservative og se tiden en smule an, frem
for at kaste os ud i panikinvesteringer på et usikkert grundlag. Det har vist sig at
være et klogt valg, men nu mener vi, at tiden så småt er inde til, i hvert fald at
begynde planlægningen.
2010 blev også året, hvor vi for alvor indledte et samarbejde med DTU om at
forhandle DTU-Merchandise. Det har været en stor succes, og ikke mindst DTU’s
internationale studerende har flittigt benyttet sig af lejligheden til at købe en souvenir fra deres ophold med hjem. Vi håber at vi i 2011 i samarbejde med DTU’s
kommunikationsafdeling kan lancere nye DTU-brandede varer.
Alt i alt har boghandlen i 2010 været inde i en positiv udvikling, og selvom der
venter hårdt arbejde og store udfordringer i de kommende år, er vi fortrøstningsfulde
over for fremtiden som hele DTU’s boghandel.
For dette
Lise Scharff - Administrerende Direktør, Polyteknisk Boghandel.

12 Forkortelsesliste
APV - ArbejdsPladsVurdering
AR - Akademisk Råd
AU - Århus Universitet
AUS - Afdeling for Uddannelse og Studerende

BEST - Board of European Students of Technology
Beu - Bestyrelsens EmneUdvalg
Beu-EU - Bestyrelsens EmneUdvalgs EvalueringsUdvalg
BRUTTO - ??????????????????
Buddy - Intro ordning for internationale studerende
Byg-rådet - Civil Bygnings-rådet

CDIO - studie- og arbejdsform: Conceive, Design, Implement & Operate
CN - CampusNet
CUU - Tværgående udvalg for Civil uddannelserne

DI - Dansk Industri
DSE - De Studerendes Erhvervskontakt
DSF - Danske Studerendes Fællesråd
DSK - Danske Elev- og Studenterorganisationers Kollegieråd
DTIC - Danmarks Tekniske Informations Center
DTU - Danmarks Tekniske Universitet
DUU - Tværgående udvlg for Diplom Uddannelserne

ElKo-rådet - Diplom Elektro og Civil Elektro- og Kommunikationsteknologi-rådet

FAKU - FAglige råds KontaktUdvalg
FN - Fysik og Nanoteknologi
FN-rådet - Fysik og Nanoteknologi-rådet
FR - FællesRådet
FRFU - FællesRådets ForretningsUdvalg
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FRR - ForRetningsRådet
FUD - Foreningens UddannelsesDag
HSiU - HovedSikkerhedsUdvalget
IDA - Ingeniørforeningen i DAnmark
IngKoo - IngeniærKoordineringen under DSF
ISN - InstitutStudieNævn
IUS - IngeniørUddannelsernes Samråd
KABS - Koordinering af Bachelor Studiestarten
KBioSP-rådet - Civil Kemi, Bioteknologi og Sundhed&Produktion-rådet
KU - Københavns Universitet
KVL - Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
LU - LevevilkårsUdvalget under DSF
Med&Tek - Medicin og Teknologi
MO - MedlemsOrganisation (for medlemmer af DSF)

P&K - Produktion og Konstruktion
PB - Polyteknisk Boghandel
PF - Polyteknisk Forening
PFIU - Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg
PFS - Polyteknisk Forenings Sekretariat
PRG - Polyteknisk RadioGruppe
PTF - Polyteknisk TelefoniForening
RUC - Roskilde Universitet
S’et/AaU - Studentersamfundet ved Aalborg Universitet
S/M-rådet - Civil Software- og Matematik-rådet
S&P - Sundhed og Produktion
SR/AU - Studerendes Råd ved Århus Universitet
SR/KU - Studerendes Råd ved Københavns Universitet
SR/RUC - Studerendes Råd ved Roskilde Universitet
SSØ - Studenter Samarbejdet Øresund
SU - Statens Uddannelsesstøtte
TAP - Teknisk Administrativt Personale
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UMV - UdviklingsMål og Virkemidler
UPR - UddannelsesPoltisk Råd
UPU - UddannelsesPolitisk Udvalg under DSF
UV - UndervisningsmiljøVurdering

VH - VinterHalløj, uddannelse af diplom-rusvejledere til vinteroptaget
VIP - Videnskabeligt Instruktivt Personale
VTU - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

AaU - Aalborg Universitet

13 Hvem Sad Hvor 2010
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PFs udvalg

13.1.1

Organisation

Polyteknisk Forenings Bestyrelse
Christian Vang Madsen (Formand), Morten Halvorsen (Næstformand), Simon Dam Grønnegaard
(Forretningsrådsformand), Peter Tofte Philipsen (S-husformand), Christian Nørr Jacobsen (Socialudvalgsformand), Søren Vang Fischer (Uddannelsespolitisk koordinator) og Birgit Haastrup (International Koordinator)
Fællesrådets Forretningsudvalg
Anders Schlaikjer, Daniel Kunish Eriksen, Michael Kjeldsen, Peter Lützen, Simon Dam Grønnegaarg
og Torben Schmidt Ommen
Fællesrådet
Civil Byg: Anne Schow Jensen, Rikke Holm Christensen, Mette Veith Schroeder (suppleant), Civil
Biotek: Maja Skovbjerg Knudsen, Una Ursula Lund, Civil Kemi: Peter Lutzen, Solveig Thorsteinsson, Anders Schlaikjer (suppleant), Civil Design: Charlotte Kjersgaard Larsen, Pascal Mikkelsen, Eva-Maria Færgemann Nielsen (suppleant), Civil Elektro: Dennis Hellner, Alexander Hermann,
Lasse Crone Jensen (suppleant), Civil Mat: Tobias Jørgensen, Lars Holdgaard, Civil Soft: Søren
Løvborg, Henrik E Mygind, Joachijm Knudsen (suppleant), Civil Mediko: ingen repræsentanter,
Civil P&K: Torben Schmidt Ommnen, Lisbeth Kronborg Jensen, Lau Andersen (suppleant), Civil
Miljø: Christian Hjort Larsen, Aske Nydam Guldberg, Julie Ziersen (suppleant), Civil FN: Lasse
Mejling Andersen, Niels Christian Lundtoft (suppleant), Civil S&P: Andreas M Christensen, Peter Busk, Natashia Larsen (suppleant), Civil ITkom: Michael Kjeldsen, Sven Hermann (indtil juni),
Camilla Gallaus Jacobsen (suppleant indtil juni, derefter ordinært medlem), Anders Michael Nielsen
(suppleant fra juni), Diplom IT: Henrik Christoffersen, Jonathan Knudsen, Thomas Balstrup (suppleant), Diplom KBiotek: Cecille Kudahl, Mads Friis, Bo Knudsen (suppleant), Diplom Byg: Matthias
Fuglsang-Damgaard, Ghita B Hansen, Diplom Elektro: Ingen repræsentanter, Diplom TekØk: Casper Andreas Bjerggaard, Maxim Khomiakov, Esben Klint (suppleant), PFs bestyrelse: Christian Vang
Madsen, Morten Halvorsen, Simon Dam Grønnegaard, Peter Tofte Philipsen, Christian Nørr Jacobsen, Søren Vang Fischer, Birgit Haastrup
Forretningsrådet
Christian Vang Madsen, Morten Halvorsen, Simon Dam Grønnegaard, Peter Tofte Philipsen, Christian Nørr Jacobsen, Søren Vang Fischer, Birgit Haastrup, Anders Schlaikjer, Aske Nydam Guldberg,
Christian Hjort Larsen, Christian Sandersen Mørch, Lasse Mejling Andersen, Morten Gjølbye Madsen, Peter Anders Noyé, Simon Levinsen, Torben Schmidt Ommen, Ulrik Jørgesen, Lisbeth Kronborg
Kritisk Revision
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Jesper Hyldig, Lasse Bohn Olsen, Michael Kjeldsen
Bestyrelsen for den Studentersociale Fond
Christian Vang Madsen (Formand), Simon Dam Grønnegaard, Torben Schmidt Ommen, Jørn Bo
Christensen
Bestyrelsen for den Polyteknisk Forenings og Civilingeniør Thorkil P.FR. Mogensens og hustru
Andrea K.M. Mogensens legat
Christian Vang Madsen (formand) Morten Halvorsen, Simon Dam Grønnegaard, Peter Tofte Philipsen, Christian Nørr Jacobsen, Søren Vang Fischer, Birgit Haastrup
Faglige Råds Bestyrelseskontakter
Christian Vang Madsen Civil KBioS rådet og Civil Medico rådet
Morten Halvorsen: Civil S/M og Diplom Transport
Simon Dam Grønnegaard: Civil Design rådet og Diplom Byg rådet
Peter Tofte Philipsen: Civil FN rådet og Diplom IT/ITØ rådet Christian Nørr Jacobsen: Diplom KemiBio rådet og International Råd
Søren Vang Fischer: Civil P&K rådet og Civil Miljø
Birgit Haastrup: Civil Byg rådet og Civil/Diplom ElKo rådet
Koordinering af Bachelor Studiestarten
Anders Bøvig Rasmussen, Anders Schlaikjer, Andreas Jensby, Anna Hellmers, Aske Nydam Guldberg, Bjarke Pedersen, Bjarke Søderman Hansen, Casper Kaae Sønderby, Christine Rem, Emilie
Dittmer Kristiansen, Jacob Seneca Larsen, Jens Anker Mejdahl, Jens Christian Hillerup, Line Dejnbjerg Jensen, Lisbeth Kronborg Jensen, Michael Buch-Madsen, Michael Maimann, Peter Lützen
Socialudvalget
Christian Nørr Jacobsen (Formand), Anders Friis (Næstformand), Bettina Kingo Jensen, Bjarke Pedersen, Bjarke Søderman Hansen, Christina Madsen, Christoffer Holm Nielsen, Ellen Stærk Nicolajsen, Elvis Flesborg, Esben Klindt, Frederik Brandt, Henriette Jensen, Henrik Bro, Isa Kirk, Ivalo
Linnebjerg, Jens Peter Nielsen, Joachim Østergaard Knudsen, Kim Louise Ettrup, Line Dejnbjerg
Jensen, Lærke Nedergaard, Maria Salling, Marianne Krog, Martin Hangaard Hansen, Mette Baaring
Steffensen, Randi Nøhr Møller, Rasmus Kann Jensen, Rikke Holm Christensen, Sara Westergaard
Olsson, Sibel Kilinc, Sven Hermann, Thomas Balstrup, Tine Kranker, Una Ursula Lund
Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg
Jan Erik Nielsen (formand), Bettina Kingo Jensen, Bjarke Pedersen, Christian Nørr Jacobsen, Esben
Enemærke Bech Rasmussen, Jesper Grossmann, Lars Sørensen, Mette Skov Sørensen, Rikke Holm
Christensen, Søren Vang Fischer
BEST
Birgit Haastrup, Christoffer Lythcke-Jørgensen, Fernanda Mondadori, Johan Grundtvig, Lasse Korff,
Rune Tore Paamand
Iaeste
Dan Jensen (Landsformand), Lidija Dmitruk (Lokalformand), Anne Schow Jensen, Asger Jon Frounberg, Christian Kavli Staal Rasmussen, Henrik Hansen, Henrik Oluf Olsen, Jonathan Knudsen,
Julie Rank, pHister, Simon Kamronn, Stine Skov Kristensen, Tim Rørstrøm

13.1.2

S-husets udvalg

S-Husledelsen
Peter Tofte Philipsen (formand) og Erik Pouret-Frydendahl
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S-husets Klubudvalg
Peter Tofte Philipsen (formand), Christian Nørr Jacobsen, Una Ursula Lund, Erik Pouret-Frydendahl,
Johannes Michael Bührmann, Laust Brock-Nannestad, Martin Lindholm Wittrock
S-husets Crewformand
Matthias Fuglsang-Damgaard
S-husets Aktivitetsudvalg
Peter Tofte Philipsen (formand), John Sebastian, Caroline Johannsen, Charlotte Kjersgaard Larsen,
Christian W. Nielsen, Jesper Hyldig, Mathias Rask Møller, Matthias Fuglsang-Damgaard, Simon
Vindis

13.1.3

PFs repræsentanter i DTU udvalg

DTUs Bestyrelse
Rasmus Schmidt Olsen og Daniel Kunisch Eriksen
Akademisk Råd
Anders Schlaikjer, Torben Schmidt Ommen og Lasse Mejling Andersen
Tværgående Uddannelsesudvalg for Civiler
Isa Kirk, Lasse Mejling Andersen og Sven Hermann
Tværgående Uddannelsesudvalg for Diplomer
Lasse Bohn Olsen og Mads Bjallerbæk Pedersen
Hovedsikkerhedsudvalget
Søren Vang Fischer og Anders Schlaikjer
Rektors Lokaleudvalg
Christian Nørr Jacobsen
Rektors EDB udvalg
Aron Lindberg og Morten Mølgaard
IT Strategiudvalget
Christian Carl Hansen
CampusNet Følgegruppe
Minka Hickman og Niklas Quarfort Nielsen
Idrættens Bestyrelse
Jan Erik Nielsen og Christen Malte Markussen
Kantine Panelet
Anders Friis og Line Dejnberg Jensen

Institutstudienævn
DTU Aqua
Daniel Jiro Ayala, Gry Hougaard Svendsen og Trine Cecille Larsen
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DTU Byg
Anne Schow Jensen, Ann-Sofie Bjørke, Aracelli Miranda Pereira og Martin Grün Roien
DTU Elektro
Anne Boisen, Mads Bjallerbæk Pedersen, Lukas Theisen og Morten Skovgaard Lund (suppleant)
DTU Fotonik
Simon Dam Grønnegaard, Sven Hermann, Eddi Søgaard, Michael Kjeldsen (suppleant)
DTU Fysik
Lasse Mejling Andersen, Heidi Puk Hermann, Jesper Toft Rasmussen og Bjarne Bach
DTU Fødevareinstituttet
Minka Hickman, Anne Mette Jakobsen og Nina Gringer Rasmussen
DTU Informatik
Christoffer Holm Nielsen, Esben Klindt, Tobias Jørgensen, Aron Lindberg (suppleant), Peter Christian Koch (suppleant) og Thomas Balstrup (suppleant)
DTU Kemi
Lasse Bohn Olsen, Asbjørn Toftgaard Pedersen og Helena Sørensen
DTU Kemiteknik
Jan Erik Nielsen, Anders Schlaikjer, Majken Jessen, Bjørn Maribo-Mogensen (suppleant) og Daniel
Kunisch Eriksen (suppleant)
DTU Management
Claus Kjærgaard, Lau Malthe Borch, Charlotte Kjersgaard Larsen, Jesper Hyldig (suppleant) og Mathilde Møller (suppleant)
DTU Matematik
Birgit Haastrup, David Kofoed Wind og Jonathan Høstgaard-Brene
DTU Mekanik
Mikkel Johansen, Eva-Maria Færgemann Nielsen og Rune Engelberth Hansen
DTU Miljø
Eva Mathilde Hedegaard, Agnete Arnsbæk, Anders Bjørn, Mikkel Baumann (suppleant) og Sidsel
Hansen (suppleant)
DTU Nanotech
Søren Vang Fischer, Michael Jørgensen og Anne Henriksen
Risø DTU
Steffen Rasmussen, Martin Hangaard Hansen, Christen Malte Markussen og Trine Madsen Engel
(suppleant)
DTU Space
Bjarke Torrild, Henrik Bro og Stefan Rethmeier
DTU Systembiologi
Isa Kirk, Randi Holm Jensen og Una Ursula Lund
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DTU Transport
Gitte Sommer Johannesen, Jesper Bláfoss Ingvardson, Rikke Holm Christensen og Jonas Kornerup
Jensen (suppleant)
DTU Veterinærinstituttet
Bjørn Hansen

Sikkerhedsudvalg
Sikkerhedsudvalg DTU Aqua
Ingen
Sikkerhedsudvalg DTU Byg
Anders Lyhne Sønderriis og Frederik Christiansen
Sikkerhedsudvalg DTU Elektro
Dennis Hellner og Mads Bjallerbæk Pedersen
Sikkerhedsudvalg DTU Fotonik
Simon Dam Grønnegaard og Sven Hermann
Sikkerhedsudvalg DTU Fysik
Heidi Puk Hermann og Martin Hangaard Hansen
Sikkerhedsudvalg DTU Fødevareinstituttet
Ingen
Sikkerhedsudvalg DTU Informatik
Tobias Jørgensen
Sikkerhedsidvalg DTU Kemi
Peter Andreas Boeg
Sikkerhedsudvalg DTU Kemiteknik
Anders Schlaikjer
Sikkerhedsudvalg DTU Management
Thomas Julius Byder
Sikkerhedsudvalg DTU Matematik
Ingen
Sikkerhedsudvalg DTU Mekanik
Frederik Brandt
Sikkerhedsudvalg DTU Miljø
Christian Hjort Larsen og Sidsel Hansen
Sikkerhedsudvalg DTU Nanotech
Søren Vang Fischer
Sikkerhedsudvalg Risø DTU
Ingen
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Sikkerhedsudvalg DTU Space
Ingen
Sikkerhedsudvalg DTU Systembiologi
Ingen
Sikkerhedsudvalg DTU Transport
Ingen
Sikkerhedsudvalg DTU Veterinærinstituttet
Ingen

13.2

Eksterne udvalg

13.2.1

Udvalg i DSF

Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)
Søren Vang Fischer og Daniel Kunisch Eriksen
Levevilkårsudvalget (LU)
Christian Nørr Jacobsen og Anders Friis
Ingeniørkoordingeringen (IngKoo)
Birgit Haastrup og Isa Kristina Kirk

13.2.2

Udvalg i IDA

IDAs Repræsentantskab
Christian Vang madsen
IDAs Kvindeudvalg
I år har Hypatia haft pladsen.
IDAs Studiekontaktudvalg
Christian Vang Madsen

13.2.3

Andre udvalg

KKOs Bestyrelse
Anders Schlaikjer, Hans Georg Hybschmann Mathiasen, Lasse Bohn Olsen, Mike Petersen, Nis
Korsgaard Andersen, Rasmus Seerup, Søren Vang Fischer og Tanya Bakmand
Polyteknisk Almene Boligselskab
Peter Noyé og Solveig Thorsteinsson
Polyteknisk Boghandels Bestyrelse
Simon Dam Grønnegaard (formand), Christian Vang Madsen, Anders Schlaikjer, Lasse Mejling Andersen, Simon Levinsen. Seniorer: Ulrik Jørgensen, Morten Gjølbye Madsen, Per Holm Rasmussen.
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Alumne Koordinator
Christian Vang Madsen
Ingeniøruddannelsernes Samråd (IUS)
Søren Vang Madsen
Studenter Sammenslutningen Øresund
Birgit Haastrup
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