
 

 

 
Civil BYG-Rådsmøde 

24-04-2018 
Lokale: Alpha 

Køkken: Rød 

1. Formalia 

a) Valg af dirigent: Lars 

b) Valg af referent: Mette 

c) Valg af “Kirsten”: Daniel 

d) Godkendelse af referat fra sidste møde:  ikke godkendt  

e) Godkendelse af dagsorden: Ja 

f) Til stede:  

i) Lars Holm 

ii) Ida Hoffmann 

iii) Magnus Toxværd 

iv) Rojan Turan 

v) Daniel Eriksen 

vi) Mark Pettersson 

vii) David Lang 

viii) Mette Steinlein Christensen  

ix) Magnus Houen 

x) Naomi Fleurine Sørensen 

xi) Josefine Wonsild 

xii) Kirstine Qvist 

xiii) Sara Jørgensen  

xiv) Julie Langberg  

xv) Mathias Heegaard 

xvi) Helene Swartz 

xvii) Louise Hansen  



 

xviii) Asbjørn Lauge Skou Poulsen 

g) Dato for næste møde: 

i) Mandag d. 11 juni 

h) Valg af referatlæser til næste møde: David  

i) Valg af hyggeansvarlig til næste møde: Frederikke og Jose 

j) Kokke for næste møde: Lars og Tox 

k) Betaling af mad - MobilePay til Daniel Eriksen 28 49 30 51: 20kr 

2. Meddelelser 

a) Fællesrådet (Ida, Mathias og Lena) 

i) Der er valgt Pf-master student koordinatorer.  

ii) Krydsfelt er blevet fjernet fra vedtægterne  

iii) Associerede medlemskaber bliver også fjernet fra vedtægterne  

iv) PR-gruppen fortsætter med at være fire medlemmer  

v) Cecilie Terp blev valgt til FRFU 

vi) Mål for kommende år:  

(1) Flere stikkontakter 

(2) Pengepulje til vedligehold 

(3) S-huset skal have merchandise  

(4) Der skal laves en brugerundersøgelse af s-huset  

(5) Muligheden for en ny café skal undersøges   

(6) Læsesalene på bagge campi skal møbleres  

(7) Det skal undersøges om KB skal have mulighed for at blive 

udvidet  

(8) Verners skal genåbnes efter vandskade 

b) KABS18 (Mathias):  

i) Der er valgt rustursbumser  

ii) Alt går godt 

c) Socialudvalget (Jonas, Sophus, Rasmus, Sabine): 

i) Intet nyt 

d) Institutstudienævn: 

i) DTU BYG (David, Sara og Daniel) 

(1) Intet nyt 



 

ii) DTU MEK (Lena) 

(1) Intet nyt 

iii) ISN-formandsskabsmøde:  

(1) Aftenundervisning bliver indført, maks en dag 

om ugen til at starte med 

(2) Kurser med mere end 60 deltagere vil få skemaplacering 

fredag eftermiddag 

(3) Erstatningseksamener er kommet for at blive. Alle eksamener 

har en fastlagt erstatningseksamen hvis noget går galt. Hvis 

man ikke møder op bruger man ikke et forsøg, men man skal 

så til eksamen året efter i stedet.  

(4) ISN bliver et rådgivende organ, i stedet for et udøvende  

(5) Øget fokus på at eksamensopgaver ikke må genbruges 

(6) Til alle de “tøre” uddannelser (inkl. Byg)  laves der et kursus 

kaldet “relevant biologi” da biologi fremadrettet bliver 

obligatorisk.  

e) Faglig udvalget (Ida, Kirstine, Nicklas, David, Rojan og Anders): 

i) Mht. biologi. prøveperiode sommerstart 19. Den bliver altså ikke 

obligatorisk fra start af. 

ii) det foreslås at vi skal til at have årskarakterer. 

iii) 1,08 reglen for at man kan øge sit gennemsnit hvis man starter på en 

videregående uddannelse inden for to år skal muligvis afskaffes. 

iv) Adgangskravet for matematik skal ligge på 7 for  at komme på civile 

uddannelser  

f) Diagonalen (Lena): 

i) Der er skydning i diagonalen torsdag d. 26.04 

ii) Følg facebook  

g) Arbejdsmiljøudvalg (Mantas): 

i) Intet nyt 

h) PF-Bestyrelsen (Lars): 

i) 16-19 april er pf-gange blevet renoveret , pas på den 



 

ii) Fra 2-4 maj kan pf-gangen ikke 

benyttes, da den skal være pæn til Årsfesten! 

iii) Kun 34% af DTU’s studerende har 

deltaget i studiemiljøundersøgelsen. Hvis du ikke har 

svaret, SÅ GØR DET!!! 

iv) Der er brug for hjælp til folkemødet. DTU har en stand og der skal 

overnattes på den polistikse slagmark. For 250 kr får man transport 

frem og tilbage samt teltplads på slagmarken.  

i) Økonomi (Daniel): 

i) Højtaleren er blevet repareret. Det kostede 2000kr  

ii) Det store anlæg (vi har købt af diagonalen) virker kun delvist. Det lader 

til at det éne tårn ikke virker. Vil vi overhoved betale 1000 kr for det?  

iii) Det er planen at anlægget skal monteres på en plade med hjul så det 

bliver let at få rundt  

iv) Vi vil gerne give 500 kr for den del der virker  

 

 

 

 

 

j) Kaffebønnen (Mads): 

i) DET GÅR GODT!! 

ii) Der bliver lækkert! 

iii) Der bliver monteret nye køkkenelementer, malet, sat nyt køleskab og 

lagt nyt gulv. 

3. Brugergruppe vedrørende renovering af 116 

a. 91 millioner er sat af til renovering af bygning 116 

b. Det der skal renoveres/er i scope er foyeren, auditorier og tre eventuelle 

tilbygninger. 

c. Det er sat til at stå færdigt i studiestart 2021. Dette vil sige at 116 vil være 

lukket af i stort set hele skoleåret i 2020.  

d. Der kommer i denne forbindelse til at være en del forskudt undervisning.  



 

e. Skal diagonalen flyttes over i databaren? 

f. Skal der bygges en café mere udover bønnen  

g. Hvor skal tilbygningerne ligge? Dette er ikke fastlagt endnu. 

h. Tox foreslår et hyggeområde, så som Nanobar 

i. Foreslår at bønnen vil åbne diagonalen samtidig med 

bønnen åbnes. 

j. Der er snak om hyggeområde alla bygning 303A 

k. Til bønnen: åben diagonalen hvis ikke der står varer derinde 

4. Udlevering af årsfest pladsbilletter 

a. Invitation til den tidligere reception samt champagnebrunch  

b. Vi i bygrådet har det næststørste antal af deltagere til spisning!! 

5. E-learning 

a. I morgen d. 25.04.18 skal der lægges en strategi for alt E-learning på byg. 

Hvor skal det lægges? Hvor er der behov for det? I hvilket omfang skal det 

benyttes? Hvad skal det indebære?  

b. Det kommer til at fungere som et supplement til den nuværende undervisning  

c. Underviserne skal blive bedre til at formidle det elektroniske materiale til de 

studerede.  

d. Per G har en rigtig god måde at formidle det elektroniske materiale. Det er 

struktureret og det fungerer.  

e. Det virker rigtig godt med videoer som intro til de programmer vi bruger i 

undervisningen på byg 

f. Det ville være bedre hvis det elektroniske materiale var tilrettelagt fra starten 

af semestret så der ikke hele tiden bliver tilføjet eller ændret.  

g. Connect til fysik 1 fungerede ikke optimalt da det ikke var muligt at gå tilage 

og repetere i de opgave der var gennemført. Men idéen med at man kunne 

bruge det som supplement til hjælpelærere når man har små spørgsmål og 

gerne bare vil trykke på “hint” knappen.  

h. Man skal være opmærksom på at det ikke kommer til at lyde som om der 

generelt er for lidt hjælpelærere. Man skal måske lægge fokus på de kurser 

hvor der er tydeligt at hjælpelærerne er underbemandede.  

i. E-learning skal fremover kaldes for digital læring 



 

 

6. Skemadating  

a. Det skal afholdes i uge to tre-ugers perioden i juni (onsdag 

d. 13.06.18 kl 12.00) 

b. Ida, Sara, Lars (der kommer flere) 

 

7. Følgegruppe 

a. I denne følgegruppe sidder nogle studieleder, VIP’ere, udervisere og 

studerende.  

b. Man skal se på byg-uddannelsen i sin helhed.  

c. Der blev set på: 

i. Flaskehalse i kurser 

ii. Der er kommet ny sektionsleder 

iii. Det er foreslået at fagprojektet bliver ændret til rent 

konstruktionskursus. Hvis nogle studerende vil lave et projekt omkring 

energi, skal der søges om det.  

iv. Som det er nu, kan man vælge mellem to opgaver “læsesal” og 

“multihal”. Det kunne være godt hvis man i fremtiden kunne få lov at 

vælge opgaver der omhandler eks. energi eller geoteknik. Dette kunne 

være laves som faste opgaver, tilsvarende det der findes i forvejen.  

v. Det kan give problemer at man begynder at nedprioritere indeklima, da 

dette også er et vigtigt aspekt og konstruktionsfolk har ellers ikke 

noget med energi at gøre.  

vi. Man kunne eventuelt lave fagprojektet om til et samarbejdsprojekt 

mellem C. Byg og C. Byg design sammen så der ville komme input fra 

forskellige  

vii. Det er godt for de studerende at få et indblik i hvor svært det er at få 

alle aspekter af et projekt til at passe sammen. Disse konflikter i 

processen kommer man ikke til at arbejde med hvis man fjerner energi 

fra fagprojektet.  

viii. Man kunne lave en en mere specifik evalueringen af fagprojekt i stedet 

for den generelle.  



 

ix. Der er stor forskel på hvilket forhold 

man har til fagprojektet halvvejs i processen i forhold 

til efter forløbet er slut. Hvis man lægger 

evalueringen efter forløbet er slut, kan man se mere 

fornuftigt på det og tage stilling til hvad man har fået 

ud af forløbet og hvad man har lært.  

x. Rådet er ikke interesserede i at indeklima bliver fjernet fra projektet  

xi. Lars og David hører Per om han vil deltage i et mindre møde 

vedrørende fagprojektet 

d. Der vil fremover være ét anbefalet studieforløb med henvisning til andre 

specialiseringskurser 

e. Der bliver ryddet op i teknologiske linjefag og naturvidenskabelige grundfag 

da der er en del kurser der bliver udbudt men som ikke har nogle deltagere.   

f. Murværkskonstruktioner ønskes som kursus  

g. Per søger to nye deldeltager til følgegruppen det er på 2. semester og helst 

gerne folk der læser indeklima. Møderne tager 1,5 timer og der er 4 møder om 

året.  

8. Fagprojekt 

a. Se ovenstående punkt 7 

 

9. Bygrumsudvalget 

a. Der sker ikke så meget  

b.  

10. Status fra SenSommerFest teltstyregruppe (Jacob, Frederikke, Rojan og Julie) 

a. Vi er kommet i telt A sammen med BIX og diplom byg design. Temaet er 

BYGGEPLADS. 

b. Oticon skal være et telt igen i år.  

c. Vores telt har fået toiletterne som ansvarspost på selve aftenen.  

d. Vores telt har 25 timers teltvagt som skal deles med de andre der skal sidde i 

teltet.  

e.  

11. Status på hyttetur 



 

a. DET BLIVER FUCKING NICE!  

b. Tilmeldingen åbner snart og rådets medlemmer har 

førsteret på pladseren. Derefter vil der blive åbnet for 

tilmeldingen for resten af byg retningen  

12. Status fra “Faglig Task Force” 

a. Intet nyt 

13. FR284 

a. Valg til forretningsrådet 

i. Der skal vælges to interne og op til fire eksterne medlemmer til 
forretningsrådet til perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019. 

ii. Marcus Fruelund Schmidt, Jakob Rydhof og Vinh Duy Nguyen er 

opstillet 

iii. Vinh er meget inde i foreningen i forvejen, så få Marcus ind i stedet 

b. Valg til Kritisk Revision 

i. Der skal vælges 2-3 personer til at udføre kritisk revision af PFs virke 
fra 1. juni 2018 til 31. maj 2019 

ii. Kritisk revision kigger hele foreningen igennem 
iii. Der er ingen opstillede pt 

c. Godkendelse af konstitueringslister for social- og fagligudvalget 

i. Social udvalget ser rigtigt ud 

ii. Faglig udvalgt er ikke opdateret endnu 

iii. Hvis ingen indvendinger, og det er der ikke, så er konstitueringslisten 

fin 

iv. Der er 7 fra bygrådet der er en de af faglig udvalget, og der kan aldrig 

være for mange medlemmer fra byg. 

d. Forslag om statutændring om udskrivning af CREW-formænd fra 

Klubudvalget 

i. CREW-formændene ønskes udskrevet fra klubudvalget.  
ii. Lige nu er crew-formændene en del af klubudvalget, men de føler sig 

som et selvstændigt organ.  
iii. De bruger ikke netværket til bl.a. ved booking af s-huset, der har de 

sine egne kontakter 
e. Førstebehandling af forslag om lovændring vedrørende visionsseminar 

i. Formuleringen ændres fra skal skal til skal 

ii. nyt forslag: Forårsseminaret skal evaluere forårsseminatiet og finde 

nye visioner og på samme måde ved efterårsseminaret.  



 

iii. På nuværende tidspunkt er et forår 

evaluerende og efterår er for nye visioner 

f. Forslag om statutændring vedrørende krav om 

mødeindkaldelser for studieråd 

i. Krav om indkaldelse på PF 

hjemmeside skal afskaffes, ingen følger den alligevel.  

ii. Det er fint at have et sted hvor man kan læse hvornår der er 

rådsmøder. 

iii. Forslag om at lave en platform hvor det er overskueligt at finde ud af 

hvornår næste møde er for ikke medlemmer.  

g. Andenbehandling af lovændring vedrørende Krydsfelt 

i. Det skal bare igennem to gange 

h. Andenbehandling af lovændring om associeret medlemskab 

i. Det skal bare igennem to gange 

14. Eventuelt: 

a. Bygrådet kunne lave sin helt egen studiecafe 

i. Det er nemmere at give penge end ting 

ii. Det ville være nice  

iii. Det kunne være en plan et køre det hele semesters 

iv. Mette og Helene koordinerer 

15.  Punkter til næste møde: 

a. Skemadating 

b. Opfølgning på studiecafeer 

c. Fagprojekt 

d. Bygrumsudvalg 

e. Evaluering af byghyttetur 

f. Status på SSF18 

g. Rekrutering af de nye 

16.  Mødeevaluering: 

99) Kælderbaren 

 


