
 

 

 
Civil BYG-Rådsmøde 

11-06-2018 
Lokale: Mødecenter S10 

Køkken: Rødt 

1. Formalia 

a) Valg af dirigent:  

i) Lars 

b) Valg af referent:  

i) Sabine  

c) Valg af “Kirsten”:  

i) Frederikke 

d) Godkendelse af referat fra sidste møde:  

i) Godkendt, hvis formalia rettes af Mette 

e) Godkendelse af dagsorden: 

i) Godkendt 

f) Til stede:  

i) Lars Holm 

David Bilde Lang 

Rasmus Perslev 

Sophus 

Rasmus Green 

Ida Hoffmann 

Magnus Toxværd 

Sabine Bäckström-Andreasen 

Kirstine Qvist Jørgensen 

Naomi Sørensen 

Nikolaj Norheim Hansen 

Johan Schönwandt 



 

Julie Langberg  

Daniel G. J. C. Eriksen 

Asbjørn Lauge Skou Poulsen 

Per Goltermann (Gæst i forbindelse med punkt 3) 

Anders Falling Tornbjerg 

Mads Kim Krarup 

Nicolai Søndergaard Jensen 

Mette Steinlein Christensen 

Helene Swartz 

Louise Hansen 

Anders Jepsen 

Frederikke Brandt Feldthus 

Josefine Wonsild 

g) Dato for næste møde:  

i) Mandag d. 10. september 

h) Valg af referat læser til næste møde:   

i) Tox og David 

i) Valg af hyggeansvarlig til næste møde: 

i)  Louise og Tox 

j) Kokke for næste møde:  

i)  Tox 

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

 

2. Meddelelser 

a) Fællesrådet (Ida, Mathias og Lena): 

i) Sidste møde var på Ballerup Campus 

ii) Valg til forretningsrådet: 

(1) Følgende opstillede: Marcus  Schmidt, Jakob  Rydhof og Vinh 

Nguyen 

(2) Følgende valgt: Jakob  Rydhof og Vinh  Nguyen 

iii) Valg til kritisk revision: (Der  skulle  vælges  2-3  personer  til  at  udføre 

kritisk  revision  af  PFs  virke  fra  1.  juni  2018 til  31.  maj  209) 



 

(1) Følgende opstillede: Andreas  Kjærgaard, 

Lasse  Glente, Isabella  Mortensen, Marie 

Caspersen 

(2) Følgende valgt: Andreas Kjærgaard, Marie 

Caspersen og Lasse Glente  

iv) Konstitueringslisterne for social- og fagligudvalget blev godkendt. 

v) Forslag om statutændring om dskrivning af CREW-formænd fra 

Klubudvalget 

(1) Forslaget blev godkendt 

vi) Forslag om statutændring vedrørende krav om mødeindkaldelser for 

studieråd: 

(1) Det blev en længere diskussion. Rådene bruger mange 

forskellige metoder til mødeindkaldelser, og der var derfor 

mange forslag/holdninger til emnet.  

(2) Det blev til, at FAKU skal behandle emnet og vende tilbage til 

FR med et bilag. 

b) KABS18 (Mathias):  

i)  

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

i) Status på renovering, kommet som punkt 6 

ii) Noget for noget fonden. Der er ikke særlig mange der søger den, så 

det skal vi være bedre til. 

d) Halv marathon, overvejes at slås sammen med Lyngby halv marathon, da der 

ikke er særlig mange som deltager. 

e) Institutstudienævn: 

i) DTU BYG (David, Sara og Daniel) 

(1) Holder møde i morgen d. 12. juni 

ii) DTU MEK (Lena) 

(1) Ikke tilstede 

f) Fagligudvalget (Ida, Kirstine, Nicklas, David, Rojan og Anders): 

i) Kursusevaluering kommer til januar og maj  



 

ii) Der kommer muligvis et krav på 

karakteren 7 i matematik til civil retningerne 

iii) Multichoice: Der har været klager 

over at man får minus, hvis man svarer forkert.  

(1) Enten kører det som det gør nu. 

(2) Man får halve minusser 

(a) Nogle svar vil være mere forkerte end andre 

(b) Man må kun svare et svar, og kan altså ikke få halvt 

rigtigt 

iv) Erhvervs kandidater: arbejder 25 timer og tager ved siden af 15 point. 

Det er dog uklart helt hvordan samspil af job og studie skal hænge 

sammen. 

v) Måske vil faget biologi blive indført allerede til september.   

vi) Fagligrundvisning: internt åbent hus.  

(1) Måske være åben både for studerende og folk udefra. 

(2) Samarbejde med Lyngby/Tårbæk, DTU skal ikke være en by i 

byen, men invitere beboere (særligt Lyngby) og gymnasieelever 

til DTU 

g) Diagonalen (Lena): 

i) Har fået et nyt medlem fra miljø. 

ii) De vil meget gerne have penge for deres gamle anlæg, som der er 

leveret til byg-rådet. 

iii) Forbereder til introdagen, Mads står desværre bag baren. 

h) Arbejdsmiljøudvalg (Mantas): 

i) Ikke tilstede 

i) PF-Bestyrelsen (Lars): 

i) GDPR: Der kommer til at være nogle ting i skal gøre, i forbindelse med 

GDPR. I alle situationer hvor i samler persondata ind, skal i overveje 

hvordan i gør dette. Det er både for jeres egne medlemmer, for 

arrangementer der kræver tilmelding osv. Her skal i kigge på, hvilken 

data i faktisk har brug for, og KUN indsamle denne. Der kommer en 



 

mail ud til jeres formænd inden måneden er ovre, 

som vil beskrive det nærmere. 

ii) Når I har været til et udvalgsmøde i 

PF, skal I huske at referere de vigtige punkter fra 

mødet til jeres studieråd (f.eks. FR, Socialudvalget og 

Fagligudvalget). Sørg for at læse referaterne fra møderne, og hav 

disse referater klar, når studierådsmødet når jeres punkt. Desuden 

skal I huske, at I er blevet valgt til disse udvalg, og et sådant valg 

forpligter. Husk derfor at møde op! 

iii) Valgudvalget er fedt, Lars vil gerne have hjælp. Valgudvalget består af 

mindst et bestyrelsesmedlem, samt 3 personer valgt af Fællesrådet. 

Valgudvalget har ansvar for at studierådene konstitueres rigtigt ift. 

PF's vedtægter. De hjælper også med at lave PF's 

institutstudienævnenes (ISN) opstillingslister. 

(1) for eksempel, er allergier meget følsomme persondata. 

 

j) Økonomi (Daniel): 

i) Anlægget er gået i stykker. Det skal det testes og se om det virker eller 

hvad fejlen er. 

ii) Grillen bliver lejet ud en del. 

iii) Der var overskud til hytteturen (400 kr).  

k) Kaffebønnen (Mads): 

i) Nyt køkken!!  

ii) Der er stadig to mikrobølgeovne, den ene står inde i skabet. 

iii) Der mangler prisskilte, folk er lidt i tvivl om hvad de forskellige ting 

koster. 

iv) Hvis der kommer en studie/PF-cafe, i bygning 116, lukker 

kaffebønnen. 

v) Til næste generel 

 

3. Fagprojekt - Per Goltermanns besøg klokken 18:00 

a. Kurset skal ligge 4 semester. Det kan ikke rykkes. 



 

b. I geoteknik har der ikke været undervisning i fundamenter i 

jord, hvilket mangler. 

c. På 4 semester har der endnu ikke været kursus i 

FEM-metode. 

d. Mangler information om samlinger i konstruktionen. 

e. Det er godt der er sammenspil mellem de forskellige faggrupper (energi, geo, 

konstruktion, tegning). 

f. Der er for få fra energi & indeklima linjen til at blive fordelt ud i hver gruppe. 

g. Der er færre der tager energi-linjen. 

h. Evt. lave et fag-projekt sammen med byg-designere, eftersom der er mange af 

dem der følger energi & indeklima-linje. Per nævner at der har været dårlig 

erfaring med dette i 3-ugers kursus.  

i. Forslag: I en gruppe skal der være 2 fra byggeteknologi og 2 fra 

bygningsdesign. 

j.  Bedre samspil og kommunikation mellem lærerne, i forhold til hvad der 

præcis der skal laves i fagprojekt. Et godt vejlederteam! 

k. Sent i 13-ugers bliver Klaus (arkitekt) skiftet ud med Søren. 

l. Mangler opdatering af opgaveformulering.  

m. Underviserne har været dårlig til at oprette afleveringsmappe online i tide. 

n. Der mangler valgfrihed, så man selv kan bestemme hvad man gerne vil bygge.  

o. Undervisning overveje hvad og hvilke værktøjer der skal prioriteres. 

p. Forslag: 5 kursusgange med undervisning, så der bliver mere tid så gruppen 

får mere tid til projektet. 

q. Undervisningsforslag 5 gange: 

i. Arkitektur 

ii. Konstruktion 

iii. Energi 

iv. Geoteknik 

v. Projektering. 

4. FR 285 

a. Godkendelse af PF HUMOR styregrupper 



 

i. Den  tidligere  styregruppe  har 
valgt seks personer  til  at  være  i  den  nye 
styregruppe  for  PF  HUMOR.  

1. Den ser god ud! 
ii. Alle seks har  tidligere  været  en 

del  af  revyen. 
 

1. Christoffer  Høeg  Skoven  (band  boss) 
2. Laura  Kleist  Elmlund  Kohl  (singing boss) 
3. Olivia  Sophia  Gale  Heiede  (dancingboss) 
4. Poul  Rosenberg  (economy and  PR boss) 
5. Signe  Christensen  (acting and  singing boss) 
6. Simon  Friis  Jeppesen  (acting  boss) 

 

b. Godkendelse af PF Master Student Coordinators (PF MSC) 

i. Der skal  bruges  7  Master  Student  Coordinators  (MSC)  til  at 
arrangere  events  i  efterårssemestret, ansætte  buddies  og 
arrangere  introduction  week  til  vinter.  

1. Rikke  Andersen 
2. Sarah  von  Dam 
3. Sofie  Dideriksen 
4. Sraboni  Barua 
5. Jenna  IORI 

ii. Den ser rigtig god ud! Vi håber på at finde de sidste 2.  
 

c. Godkendelse af PFs budget 2018/2019 

i. PFs budget fra 1. juni 2018 til 31. maj 2019 præsenteres for FR til 

godkendelse. 

1. Det er fint at lease bilen 

2.  

d. Valg til Bestyrelsesevalueringsudvalget (BEU) 

i. Der  skal  vælges  ca.  2-3  medlemmer  til  BEU.  BEU  står  for 
hvervningen  og opkvalificeringen  af  kandidater  til  PFs  bestyrelse 
det  kommende  år.  Det  er  fortsat muligt  at stille  op. 

1. Benjamin  Lam 
2. Andreas  Kjærgaard 
3. Amalie  Avnborg 
4. Der må gerne være 3 !  

 
e. Valg til Valgudvalget 

i. Der  skal  vælges  min.  1  person  fra  den  siddende  PF  bestyrelse 
og  3  personer  derudover  til  at  sidde  i  valgudvalget.  Valgudvalget 
hjælper  studierådene  med  at  koordinere valg  og  konstituering  af 
rådene  samt  valg  til  institutstudienævn.  Det  er stadig  muligt at 
stille  op. 

1. Lars Holm 



 

 
 
 

f. Opfølgning på visionsseminar F2017 

i. Hvilke mål der er blevet nået. 

g. Forslag til lovændring vedrørende afholdelse af 

visionsseminar 

i. Der er to seminar om året  

ii. De begge evalueres i foråret. 

iii. Model 1: Sætter mål i efteråret og evaluerer det næste efterår og det 

samme gælder for foråret  

iv. Model 2: Sætter mål i forår -> evaluerer og arbejder videre med dem i 

efterår -> evaluerer igen i foråret efter 

5. Plan for rekruttering af nye studierådsmedlemmer 

a. Sidste gang blev der rekrutret  

b. Vektorerne tager russerne med til et byg-rådsmøde 

c. Nogen for byg-rådet kommer ud til kagemøderne 

d. At nogen fra rådet kommer på besøg på byg-hytteturen. 

e. Skrive ind i Rus-kalenderen, hvornår der er byg-rådsmøder. 

f. De første 2 uger er presset, så derfor kan det være at de nye russere vælger 

det fra. 

g.  Byghytteturen 28-30 september 

h. Vil gerne med Ida, Frederikke, David og Louise.  

6. Status på renovering af B116 

a. Efter mange klager, vil øst-fløj også blive renoveret. 

b. Diagonalen bliver renoveret i studieåret 20/21. 

c. Der er blevet sat 90 millioner kroner af til projektet. 

d. Der kommer med højst sandsynlig en kantine/cafe. i forbindelse med 

konferencer.  

7. Status på Skemadating 

a. Finder sted i Bygning 127. 

b. Der er 1000 kr. til skema-dating, som skal anvendes. 

c. Der anvendes 500 kr til dette denne gang. 



 

8. Status på Bygrumsudvalget 

a. Der skal afholdes housewarning!! 

9. Opfølgning på studiecafeer (Mette og Helene) 

a. Det bliver efter sommer #Bachelor 

10. Status fra SenSommerFest teltstyregruppe (Jacob, Frederikke, 

Rojan og Julie) 

a. Hvor mange billetter skal byg-rådet købe til vores russere?:  

b. Vi har aftalt det. 

c. Der skal anvendes 4 frivillige til at at sætte hegn: 

i. Frederikke 

ii. Johan 

iii. Sophus 

d. Telt vagt kl 21-06, 2-3 september 

i. Daniel Gunge  

ii. Mathias 

e. Pynt 

i. Trumle  

ii. Trillebør  

iii. skilte og kegler  

f. Der kommer et skema op så man kan melde sig på barvagter.  

 

11. Status fra “Faglig Task Force” 

a. De arbejder på at lave nogle faglige  

12. KÅRING AF ÅRETS BYGGER 

a. Trommehvirvel …. IDA!!!  

13. Evaluering af hyttetur 

a. Der må gerne komme bonus-bygger med. 

b. Skal vi holde byg-hyttetur næste år. 

c. Den ligger på et dårlig tidspunkt. 

d. Næste hyttetur kommer til at ligge i pinsen næste år. Dato: 7-9 juni. 

14. Eventuelt: 

a. Genovervejelse af alle statuspunkter til alle møder (Helene og Mette) 



 

i. Hvis der ikke har været noget siden 

sidst, så skriver man bare “ikke noget nyt”. 

15.  Punkter til næste møde: 

a. Bygrådet til kagemøder 

b. Bygrådet på hyttetur 

c. Studiecafeer 

d. Evaluering af skemadating 

e. Evaluering af SSF 

f. Status fra “Faglig Task Force” 

16.  Mødeevaluering: 

a. Refereres ikke. 

99) Kælderbaren 

 
 


