
 

 

 
 
 

Civil BYG-Rådsmøde 
10-09-2018 

Lokale: Mødecenter S09 

1. Formalia 

a) Valg af dirigent:  

i) Lars Holm 

b) Valg af referent:  

i) Rasmus Green 

c) Valg af “Kirsten”:  

i) Frederikke Brandt Feldthus 

d) Godkendelse af referat fra sidste møde (Link): 

i) Godkendt 

e) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

f) Til stede:  

i) Lars Holm 

ii) Ida Hoffmann 

iii) Maja Østergaard Sørensen 

iv) Tobias Lykke Pinndal 

v) Kirstine Qvist 

vi) Mathias Heegaard 

vii) Lukas Holgersen (ny) 

viii) Sara Jørgensen  

ix) Julie Langberg 

x) Morten Lewinsen (ny) 

xi) Sophus Viuff 

xii) Helene Swartz 



 

xiii) Naomi Sørensen 

xiv) Rasmus Perslev 

xv) Rasmus Green 

xvi) Mette Steinlein Christensen 

xvii) Asbjørn Lauge Skou Poulsen  

xviii) Frederikke Brandt Feldthus 

xix) Charlotte Sommer (Ny) 

xx) Louise Hansen 

g) Dato for næste møde:   

i) Mandag d. 1. oktober 

h) Valg af referatlæsere til næste møde:  

i) Ida, Kirstine 

i) Valg af hyggeansvarlig til næste møde:  

i) Charlotte 

j) Kokke for næste møde:  

i) Lukas, (mette og Helene) 

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

 

2. Meddelelser 

a) Fællesrådet (Ida, Mathias og Lena): 

i) De opstillede til styregruppe for PF HUMOR er alle blevet valgt 

(Christoffer  Høeg  Skoven, Laura  Kleist  Elmlund  Kohl, Olivia  Sophia 

Gale  Heiede, Poul  Rosenberg, Signe  Christensen og Simon  Friis 

Jeppesen) 

ii) De opstillede til PF Master Student Coordinators er alle blevet valgt 

(Rikke  Andersen, Sarah  von  Dam, Sofie  Dideriksen, Sraboni  Barua 

og Jenna  IORI) 

iii) PFs budget 2018/2019 blev diskuteret. Dette medførte, at 

diskussionen igen omhandlede PR’s honorar, der muligvis skal 

behandles videre på et senere møde. Budgettet blev dog godkendt af 

FR. 



 

iv) Benjamin Lam, Andreas Kjærgaard, 

Amalie Avnborg og Victor Schousboe er blevet valgt 

til BEU (Bestyrelsesevalueringsudvalget) 

v) Lars Holm,, Emil Kristiansen, 

Andreas C. fra GeoRum og Martin fra D. Elitø er valgt 

til Valgudvalget 

vi) Forslag til lovændring vedrørende afholdelse af visionsseminar: Det 

blev diskuteret, hvorvidt visionsseminarer fremover bør have en anden 

struktur. NSA-rådets forslag til en ny formulering af beskrivelsen af 

visionsseminarerne blev vedtaget (Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for 

at facilitere og afholde to visionsseminarer i deres periode. Disse skal 

afholdes i henholdsvis forår- og efterårssemesteret. Visionsseminaret i 

efteråret skal tage udgangspunkt i en til to af "PF’s visioner for 

fremtiden". Til disse visioner skal der fastsættes konkrete mål. Disse 

mål skal midtvejsevalueres det efterfølgende forår, og undergå en 

afsluttende evaluering det følgende efterår. FR skal inddrages i disse 

evalueringer. Visionsseminaret i foråret skal enten bestå af en 

genovervejelse af de gældende mål sat i efteråret eller fastlæggelse af 

et sæt nye mål, som har relevans for foreningen. Disse mål skal derefter 

evalueres det følgende efterår og forår under samme vilkår som målene 

fastsat i efteråret.)  

(1) Da det er en eventuel lovændring, skal dette dog også 

andengangsgodkendes på næste FR-møde. 

b) KABS18 (Mathias):  

Studiestarten er gået godt. Vinterstudiestart påbegyndes. 

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

i) Husk at bruge “Noget for noget”-fonden! Støtte til gavn for det varige 

fysiske studiemiljø 

(1) Når studerende ikke rydder op efter sig på campus, så tages de 

ekstra penge fra Noget-for-noget fonden. 

ii) Bike town showdown - søndag 16. september: Der er brug for frivillige 

iii) Useriøst motionsløb er den 12. oktober 



 

iv) Det seriøse motionsløb er den 11. 

oktober 

d) Institutstudienævn: 

i) DTU BYG (David, Sara og Daniel) 

Møde om to dage. Her skal godkendes to e-learning 

kurser. 

Regelændringer for studieåret 18/19. De står på DTU Inside. 

ii) DTU MEK (Lena) 

Lena er her ikke  

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

i) Intet møde siden sidst 

 

f) Diagonalen (Lena): 

i) Anton og Jens laver delt formandskab 

ii) Rådet køber ikke anlæg 

iii) Oktoberfest coming up 

 

g) Arbejdsmiljøudvalg (Mantas): 

i) Mantas er her ikke 

 

h) PF-Bestyrelsen (Lars): 

i) B18 er igang med at nominere og kåre folk til:  
(1) "Wall of PF" (Her er kategorien selvvalgt. Eksempelvis 

"Hyttebums", "Akademisk Råd(AR) mm.) 
(2) "Årets PF'er" 
(3) "Årets Sociale PF'er" 
(4) "Årets Faglige PF'er" 
(5) "Årets Politiske PF'er" 
(6) "Året Spire"  
(7) "Årets Praktiker" 

(a) Send anbefalet nominering til bestyrelse@pf.dk SU. 
20/9  

ii) Der mangler lige nu en person i Politisk Gruppe (PG), og vi skal derfor 
bruge en ny person indtil februar. PG er det udvalg, der diskuterer PF’s 
politiske holdning. Det næste halve år byder på emner som 
Folketingsvalg, boligpolitik og mange andre spændende ting. PG 
består af 10 konstituerede medlemmer, som alle vælges i FR. Derfor, 

mailto:bestyrelse@pf.dk


 

hvis du er interesseret i at være med, er du meget 
velkommen til at skrive en mail til tor@pf.dk eller 
sommer@pf.dk samt til frfu@pf.dk, med et kort 
opstillingsgrundlag. Hvis der skulle være mere end 
én, er der valg i FR, men alle andre er også meget 
velkomne til at komme til PG-møderne, selvom de 
ikke er konstituerede medlemmer. 

iii) PF Banquet og Aktivfest d. 27 september. Eventet er på PF Aktiv. Der 
er tilmeldingsfrist d. 25 september. 

(1) Meld jer på hjælpelisten - man får drinksbilletter! 
(2) Link til PF-event: 

https://www.facebook.com/events/264468537729180/  
iv) Vi skal bruge folk til at arrangere og lave mad til hytteture for masters 

den 21-23 september. Det kunne være super fedt hvis nogen fra 
rådene vil hjælpe. Skriv til msc@pf.dk hvis i er interesserede. 

(1) Der er 3 hytter. Det bliver 2. kvadrant, 3. kvadrant og 1/4 
kvadrant. 

(2) Der er to til madholdet på 2. kvadrantsturen. 
(3) Ikke mere end 4 per hold. 

v) Der er event med Lyngby boldklub den 16. september, med gratis 
entre, pizza og sodavand. Det ville være lækkert at i ville støtte op om 
det, da det kan lede til en lang række fede events på stadion hvis det 
er en success. 
https://www.facebook.com/events/2153878181601575/  

vi) Vi starter så småt op med produktionen ”Life without PF”, men har 
behov for noget hjælp fra studierådene. Vi laver en video med tre 
temaer; socialt, fagligt og politisk. Vi kunne godt tænke os at få noget 
hjælp med nogen der har videoredigerings erfaring eller nogen med 
gode ideer og lyst til at hjælpe os med at stable noget på benene. Har 
du lyst til at hjælpe, så kontakt Lars på lars@pf.dk. 

vii) Infomøde om at sidde i PFs bestyrelse, kom og se hvad det handler 
om. Her er et link: 
Lyngby: https://www.facebook.com/events/1806014772768624/  
Ballerup: https://www.facebook.com/events/555322594887304/  

viii) Der er indkaldt til køkkenrengøring, bygrådet skal ikke deltage i denne 
omgang. 

ix) Der er Socialudvalgsmøde og Fagligudvalgsmøde onsdag d. 19. 
september. Det forventes, at alle repræsentanter prioriterer at møde 
op - og ellers melder fra på indkaldelsen. Send meget gerne en 
suppleant, hvis I ikke kommer. Husk derudover at fortælle om 
punkterne fra sidste møde her til rådsmødet. Find referatet, hvis I ikke 
var der eller ikke kan huske det. 

i) Økonomi (Daniel): 

Det ser fint ud. Der vil blive indhentet kontoudtog til det konstituerende 

møde.  

mailto:tor@pf.dk
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Sidenote angående højtalere. Der er blevet meldt ud i 

Diagonalen at vi IKKE er interesseret i deres gamle 

anlæg, da det efter tests viser for mange defekter. 

Det vil for en tid (forhåbentligt kort) stå  i Bygrummet 

lidt endnu, da der forsøges at sælge det via DBA.  

En anden trist nyhed er at den ene aktive højttaler er gået død på 

basmodulet. Om det er den samme som tidligere, ved jeg ikke, da der 

desværre ikke er mærkning på. Hvornår det er sket, og hvem der har 

gjort det ved jeg ikke. Jeg fik en melding fra Mads Krarup tilbage ved 

BygHytteturen i foråret at den var gal. Men til den efterfølgende 

BygDesgin Sommerfest lod begge til at virke. Nu har de været afsted 

på Rustur, hvor Asbjørn (fra Bygrådet) konstaterede, inden afgang at 

den ene var kaput. Jeg foreslår at der indkøbes et kabel der gør det 

muligt kun at bruge den ene højtaler, og så må vi kalde den anden for 

død. Hvis der om noget tid skulle være penge til det, kan vi jo overveje 

en SoundBoks. På trods af at de er noget dyre. 

j) Kaffebønnen (Daniel): 

Kaffebønnen har generalforsamling i morgen d. 11 september. Der vil 

bla. blive diskuteret en fremtid for bønnen ifm. ombygning af 116. Hvis 

der er noget nyt, der kan påvirke dette, vil vi meget gerne have det med. 

k) Bygrumsudvalget (??) 

l) “Faglig Task Force” (Jacob og Rasmus) 

i) Holder snart et møde 

(1) Med fremtidige events, og plakater skal laves 

ii) MT Højgaard er interessert i samarbejde. Mail videresendt til Rasmus 

iii) Pdf af plakat sendes til vektorerne  

3. FR286 

a. Opfølgning på regler om adgang til S-huset 

i. I  maj måned  blev der  postet  et  opslag  på  S-Husets  Facebook 
side,  hvor  S-Huset  fremhævede retten  til  at  afvise 
ikke-DTU-studerende  i  døren  til  fester,  når  der  var  vagt  på.  

ii. Anna,  fra  bestyrelsen,  har i  samarbejde  med  Erik,  S-hus-bestyrer, 
og  Søren,  event-koordinator,  udarbejdet  et  svar,  der  skal  postes  i 
kommentartråden  som  svar. 



 

iii. DTU-studerende,  dimitterede 
DTU-studerende,  PF-medlem,  beboer på  et 
PKS-kollegie  eller  medarbejder  hos  DTU  eller  PF 
har ret til at deltage i aktiviteter i S-huset. 

iv. Skriv til s-huset, på facebook eller 
mail, hvis du vil have gæster med 

 
 

b. Valg til KABS Emne Udvalg Evaluerings Udvalg (KABSeueu) 

i. Følgende er opstillet som samlet gruppe: 

1. Emma Aabo Nielsen (C. Geofysik og rumteknologi) 

2. Emil Bach Andersen (C. Kemi og teknologi) 

3. Mathias Heegaard (C. Byggeteknologi) 

4. Toke Bøgelund-Andersen (C. MatTek) 

5. Lasse Thorø Glente (C. Kunstig Intelligens og Data) 

6. Daniel Alkjær Christiansen (C. Maskinteknik) 

7. Sophie Eg Jensen (D. Eksport og Teknologi) 

c. Andengangsgodkendelse af lovændring om visionsseminar 

d. Forslag til retningslinjer og principper for samarbejdsaftaler i PF 

e. Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af PF kernedokument 

f. Suppleringsvalg til Politisk Gruppe 

i. Der  er  kommet  en  ledig  plads  i  Politisk  Gruppe.  Der  skal  vælges 
1  person  som  kan sidde  indtil  næste  ordinære  valg  i  januar 

 
4. Rekruttering af nye studierådsmedlemmer 

a. Byg-rådet til kagemøde onsdag d. 19 september 

Heegaard finder folk til dette (Frederikke og Helene)  

 

b. Byg-rådet på hyttetur d. 29.-30. september 

i. Ida, Frederikke, David meldte sig til sidste møde. 

c. Ikke flere tiltag til rekruttering. 

5. Opfølgning på studiecafeer (Mette og Helene) 

Per Goltermann smider penge efter det.  

Eksamens-cafeer har tidligere været en succes i store fag. 

Eventuelt, lav en “studiecafe”, hvor alle kommer og hjælper alle, i stedet for én til at 

hjælpe alle. 



 

Inspireret af “nanobar” 

Især BK3 og BK4 er et problem 

Det er dog usikkert, hvorvidt det vil være muligt at finde folk, der vil 

møde op for at undervise/hjælpe. 

6. Hytte til hyttetur 2019 

Biorådet var hurtigere end os og vi mangler derfor en hytte. Helene er ansvarlig for 

det. 

7. Evaluering af SenSommerFest 

Umiddelbar succes. Indtjent 40.000kr. 

Der har dog været indbrud i teltet hen over weekenden. 

Følgende kommentarer blev givet: 

● Forkerte barpriser er ikke ok 

● Få en baransvarlig til hver vagt 

● “jeg kan skifte en fustage” på tilmelding til barvagt, således at man sikrer, at 

der på alle barhold er min. én person, der kan skifte en fustage. 

● Antal fremmødte til oprydning bør evt være baseret på størrelse af det 

individuelle råd. 

● Bix mødte ikke op til oprydning. Vi mødte op med 6 

● Ikke nok til at pille hegn ned.  

● Styregruppe: Bedre til koordinering af opsætning (af hegn) og oprydning 

● Der bør evt være en fra styregruppen, som er oprydningsansvarlig. Denne 

person bør være veludhvilet og veloplagt. Dette kan medføre et bedre overblik 

og styring af oprydningen. 

● Nedskrivning(A0 checkliste), som fører til bedre overlevering af oprydning 

● Mere synlig styregruppe til oprydningen. 

● Ikke bruge en time på morgenmad 

● Penge fordeles ud fra størrelse og aktivitet af råd. Lars har lavet noget smart. 

● Musik: skulle starte før og slutte senere 

● Bedre kontrol af hvem (og fra hvor) der dukkede op til oprydning 

● Kontaktinformation på bartendere bør være tilgængeligt. 

● Der bør være en klar udmelding ift. hvorvidt fustager må tømmes under 

oprydning eller ej. 



 

● Anlæg må gerne sættes op fra starten af oprydningen 

● Klargøring af rengøringsartikler 

● Flere koste 

● Happenings i stedet for happy hour (limbo, lege osv.) kunne 

være et fedt initiativ. 

● Flere madboder (hyr eventuelt til nemmere/hurtigere mad) 

● Snacks i telte 

● Ekstra borde inde i baren i et forsøg på at fordele folk bedre rundt om baren. 

● Dunke til drinks er nice. Kan muligvis optimeres så man kan hælde i fra oven 

● Kun refill på øl og ikke drinks (forskellige glas er noget rod) 

● De ansvarlige var awesome og gjorde et godt stykke arbejde <3 

● Limbo var niiiice 

 

Evaluering af skema-dating 

Brugbart, godt, succes 

Bedre skiltning af hvem der læser hvad 

Fint at der ikke var så mange mennesker, da man så havde tid til at snakke med folk 

Fedt at Per var der 

Godt med cola 

 

8. Eventuelt: 

a. Frederikke har tre tårne til diagonalen 

b. Hættetrøjer som reklame for rådet #Beton 

Mette står for det 

 

 

9.  Punkter til næste møde: 

-Lars fortæller om renovering af bygning 116. 

-evaluering af hyttetur og kagemøder 

10.  Mødeevaluering: 



 

a. Refereres ikke. 

99. Kælderbaren 

 
 


