
 

 

 
 

 
Civil BYG-Rådsmøde 

Konstituerende 
01-10-2018 

Lokale: Mødecenter M02 

Køkken: Rødt 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent:  

i. Lars Holm 

b. Valg af referent:  

i. Josefine Wonsild 

c. Valg af “Kirsten”: 

i. Frederikke Brandt Feldthus 

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

i. Godkendt 

e. Godkendelse af dagsorden: 

f. Til stede: 

1. Lars Holm 

2. Tobias Lykke Pinndal 

3. Sabine Bäckström-Andreasen 

4. Ida Hoffmann 

5. Magnus Toxværd 

6. Louise Hansen  

7. Charlotte Sommer (NY)  

8. Anders Jepsen 

9. Daniel Eriksen 

10. Lukas Geldermann Holgersen 

11. Timon Wedekind (NY) 

12. Cecilie Gøtterup-Hansen (NY) 

13. Amanda Jørgensen (NY) 

14. Astrid Mogensen (NY) 
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15. Sophus Viuff 

16. Julie Langberg (ingen mælke- og sojaprodukter)  

17. Sara Jørgensen 

18. Kirstine Qvist Jørgensen 

19. Maja Østergaard Sørensen 

20. Jacob Høegh-Jørgensen 

21. Rojan Turan (Spiser ikke svinekød) 

22. Casper (NY) 

23. Katarina (NY) 

24. Anders Tornbjerg  

25. Helene Swartz 

26. Mette Steinlein 

27. Rune Willén(NY) 

28. Adrian Thyssen(NY) 

29. Asbjørn Lauge Skou Poulsen 

30. Thomas Thøgersen (NY) 

31. Mads Bangsborg (NY) 

32. Jakob Grøn Jørgensen (NY) 

33. Nicolai Jensen 

34. Mathias Lendal (Ny) 

35. Sigrid Glargaard (Ny) 

36. Marie Viuff Rodriguez (NY) 

37. Frederikke Guldbæk Spies (NY) 

38. Frederikke Brandt Feldthus  

39. David Lang (Kom ca kl 8) 

40. Josefine Wonsild 

41. Mathias Heegaard  

g. Dato for næste møde:  

i. 23. oktober 

h. Valg af referat læser til næste møde:  

i. Maja og Sabine 

i. Valg af hyggeansvarlig til næste møde:  

i. Tox, Mette, Falling og Helene  

j. Kokke for næste møde:  

i. Tox, Mette, Falling og Helene 

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

a. Refereres ikke. 

3. Meddelelser 

a. Fællesrådet (Ida, Mathias og Lena): 

i. Besked fra S-hus: Man skal have aktivt studiekort. 

De må i princippet altid afvise. Send en mail, så må man komme med, 

hvis man ikke har aktivt studiekort. 

ii. KABSeueu, alle opstillede blev valgt ind(også Heegaard, wuhu!) 

iii. PF kerne dokument gruppe blev valgt. Lars glemte at holde møde 

med dem.  

iv. Politisk gruppe, 2 opstillede, Mathias Hansen blev valgt. 

b. KABS18 (Mathias):  

i. Åben for vintervektor. www.blivawesome.dk 

ii. KABS 19 infomøder i oktober og november 

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

i. Bygning 116 skal være færdig i 2021 

ii. Kontakt til Lyngby-Taarbæk kommune og snakke med dem. 

iii. Socialize holder lasertag 

iv. Copenhagen pride er evalueret. Måske lastbil til næste år 

v. CAS vil gerne sætte 1300 nye skabe ved bl.a. 101, 127 (160 kr om 

året) 

vi. Der findes ikke noget kantine-udvalg mere, så der kommer til at være 

en mad-workshop 

d. Institutstudienævn: 

i. DTU BYG (David, Sara og Daniel) 

1. Der er væsentlig ændringer i DTU’s regler og studieordninger 

2018/2019 (notat udsendt bilag). I eftertilmeldingsperioden kan 

AUS sættes deltagerbegrænsning på et kursus på baggrund af 

den tildelte og begrænsede lokalekapacitet 

2. BYG har flyttet 5-7 kurser over i DTU learn her i efteråret, 

planen er at alle kurser flyttes herover i foråret 2019. 

3.  Hvis ikke man afslutter sin bachelor på 180 ECTS point, skal 

de ekstra point tages som kandidatkurser som skal søges 
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overført til kandidaten, hvor de tæller som 

valgfrie fag – medmindre der er søgt om en 

overgangsordning 

4. E-learningskurser blev godkendt på en 2 års 

prøveperiode 

5. Vi snakker fagprojekt næste gang 

6. Sig til hvis der er nogle ting vi gerne vil have med til ISN BYG. 

ii. DTU MEK (Lena) 

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

i. Kirstine var der. 

ii. Obligatorisk biologi udskydes yderligere 

iii. Mat A, fra gymnasiet, karakterkrav er droppet 

iv. Forslag fra fagligudvalget: Rundvisning på DTU, ud og snakke med 

andre studerende, fra andre linjer 

1. Som åbent hus 

2. Til tværfagligt formål 

v. 15 ects point, for et obligatorisk filosofisk fag er foreslået. Der er ikke 

umiddelbar opbakning fra byg-rådet 

vi. Mulighed for at studere på halv tid under kandidaten, og halv praktik 

f. Diagonalen (Lena): 

i. Anton er blevet formand (BØF) og Jens er også blevet 

ii. Oktoberfest med rekord omsætning (153.000) 

iii. Prøvevagter 

iv. Useriøse motionsløb (Bar-crawl på DTU’s barer, hvor man klæder sig 

ud) 

g. Arbejdsmiljøudvalg (Mantas): 

i. Ikke tilstede 

h. PF-Bestyrelsen (Lars): 

i. Der afholdes visionsseminar på torsdag på Ballerup campus. Her skal 

vi tale om strukturen af nogle af PFs organer, herunder socialudvalg, 

fagligudvalg og KABS (konsekvens af ændring af rustursstruktur) 

ii. Alle er inviteret, til info møde om KABS 

i. Økonomi (Daniel): 

i. Tip top 
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ii. Sarah er kontaktet, så vi kan få et kontoudtog  

j. Kaffebønnen (Mads): 

i. Inviteret til møde omkring renovering af 116. Vi 

troede vi skulle lukke efter renovering, men måske 

ikke alligevel juhuuuu. 

ii. Økonomi er okay, vi har få ressourcer  

iii. Ekstraordinær generalforsamling, da Gunge skal styre økonomien.  

iv. Til venstre i bønnen er en sort bog, hvor man kan skrive gode idéer til 

hvad der kan sælges.  

v. Man kan være frivillig i bønnen AKA bønne-aktivist. Kom i morgen kl. 

12 ved bønnen. 

vi. Bønnen er uafhængig af rådet og diagonalen 

k. Faglig Task Force (Jacob, Rasmus, Louise) 

i. Udvalg med henblik på faglige arrangementer for byggere. 

ii. I morgen  kl. 17.10 i bygning 127 om beton. 

iii. Virksomhedsbesøg. Torsdag fra omkring kl 13. 

iv. Arrangementerne er rettet mod byg, uklart om det er bachelor eller 

kandidat. 

v. Vi kan evt. lave en kandidat-dag igen. Hvor det er færdiguddannede 

der kommer og snakker om deres karriere/studietid. 

vi. Så længe bygrådet planlægger er det ikke noget problem med MOE i 

forhold til studiestarten. 

vii. Per Goltermann har vi snakket med om en forlæsning med en 

relevant person.  

viii. Murstens kursus. Det kan være det hjælper hvis der er stor 

opbakning 

4. Konstituering 

a. Oplysninger på alle konstituerede medlemmer noteres. 

b. Som konstitueret medlem har man stemmeret. 

5. Valg 

a. Polyteknisk Forenings organer 

i. Rådsformand (1 person) 

1. Nuværende: Lars Holm 

2. Opstillede: Ida Hoffmann 
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3. Afstemning: LUKKET PUNKT 

4. Valgt: Ida Hoffmann 

5. FAKU møde d. 10. oktober klokken 18 

(mødepligt) 

6. Økonomiopkvalificering d. 29. oktober 18-19 i 

Charlie (mødepligt) 

ii. Økonomiansvarlig (1 person) 

1. Nuværende: Daniel Gunge Eriksen 

2. Opstillede: Daniel Gunge Eriksen 

3. Afstemning: LUKKET PUNKT 

4. Valgt: Daniel Gunge Eriksen 

5. Økonomiopkvalificering d. 29. oktober 18-19 i Charlie 

(mødepligt) 

iii. Næstformand* (1 person) 

1. Nuværende: Mette Steinlein Christensen 

2. Opstillede: Lars Holm 

3. Afstemning: LUKKET PUNKT 

4. Valgt: Lars 

iv. Fællesrådsrepræsentanter** (2 personer) 

1. Nuværende: Ida Ørduk Hoffmann, Mathias Heegaard, Lena 

Skov Alstrøm (Suppleant) 

2. Opstillede: Tox (Ordinær),  Ida (Ordinær), Sara (Suppleant) 

3. Afstemning: LUKKET PUNKT 

4. Valgt: Tox (Ordinær),  Ida (Ordinær), Sara (Suppleant) 

v. Socialudvalget** (2 personer) 

1. Nuværende: Jonas Reeves Ussing, Sophus Viuff, Rasmus 

Perslev, Sabine Bäckström-Andreasen 

2. Opstillede: Sabine, Tox, Anders Jepsen (Suppleant) 

3. Afstemning: LUKKET PUNKT 

4. Valgt: Sabine, Tox, Anders Jepsen (Suppleant) 

vi. Fagligudvalget** (2 personer) 

1. Nuværende: Ida Ørduk Hoffmann, Kirstine Qvist Jørgensen, 

Nicklas Andreas Andersen, David Bilde Lang, Rojan Turan 

(Suppleant), Anders Jepsen (Suppleant) 
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2. Opstillede: Rojan, Kirstine (Suppleant), 

Gunge 

3. Afstemning: LUKKET PUNKT 

4. Valgt: Rojan, Gunge, Kirstine (Suppleant) 

b. DTU’s organer 

i. ISN repræsentanter*** 

1. ISN BYG 

a. Der skal vælges én til ISN Byg + suppleant 

b. Nuværende: David Bilde Lang, Sara Delagarde 

Jørgensen, Daniel Gunge Eriksen (Suppleant) 

c. Opstillede:  David, Sarah (Suppleant) 

d. Afstemning: LUKKET PUNKT 

e. Valgt: David Bilde Lang, Sara (Suppleant) 

2. ISN MEK 

a. Der skal vælges én suppleant til ISN MEK 

b. Nuværende: Lena Skov Alstrøm (Suppleant) 

c. Opstillede: Frederikke Brandt Feldthus 

d. Afstemning: LUKKET PUNKT 

e. Valgt: Frederikke Brandt Feldthus 

ii. Arbejdsmiljøudvalgsrepræsentanter 

1. AMU BYG 

a. Nuværende: Mantas Hesthaven 

b. Opstillede: Daniel Gunge Eriksen 

c. Afstemning: LUKKET PUNKT 

d. Valgt: Daniel Gunge Eriksen 

* Næstformand er ikke et krav. 

** FR, Socialudvalg og Fagligudvalg er først gældende fra FR mødet i februar. 

*** Pladserne kendes af rådsformanden. Gældende fra 1. januar 

 

c. Andre udvalg 

i. Opdatering af tavle i B116 

1. Nuværende: Ida Ørduk Hoffmann 

2. Valgt: Ida Hoffmann 

ii. Nøglefordeling 
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6. FR 287 - Visionsseminar 

a. PF visioner skal diskuteres. Det er åbent for alle. 

Ledelsesstruktur skal generelt diskuteres for KABS samt for 

social- og fagligudvalget. 

b. På torsdag d. 4 oktober i Ballerup. 

7. Hvor skal BYG-rådet hen? 

a. Hvad er de nyes forestilling af hvad et råd kan gøre og hvad kunne I tænke 

Jer med rådet? 

i. Lære ældre studerende at kende. 

ii. Få indflydelse på sin uddannelse og gøre den bedre. Udvikle studiet. 

b. Hvad er det vi som råd gerne vil opnå i det kommende år? 

i. Flere interne arrangementer. 

1. Julefrokost, dyrehaven mm. BYGGERNE BOWLER OG  

BULDRER, påskefrokost, sommerfest, grill efter sidste 

eksamen 

2. Bedre til at deltage og hjælpe til de sociale arrangementer. 

c. Hvad er vi ikke så gode til - hvordan bliver vi bedre? 

i. Duk op til arrangementer 

ii. Snakkeklub 

d. Hvad er vi gode til - hvad skal vi fortsætte med? 

i. (Hvad trak folk til?: Hygge, samvær med ældre studerende og dem 

man går på årgang med, det at man kan have indflydelse på sin 

uddannelse, at studiet kommer til at betyde mere end at man bare 

skal bestå sine kurser og uddannelse.) 

ii. Hygge 

8. Følgegruppemøde 

a. NG fag i Biologi. Hvad skal vi bruge det til? Hvad vil vi med det? 

i. Broer kan påvirke miljøsystemet. Storebæltsskandalen. 

b. Anbefalede studieforløb: Diskussion om hvad vi skal styrke og skal vi have et 

forløb for energi og installationer og hvad skal så ophøjes til TL fag? Og har vi 

noget at anvende et kursus i byplanlægning til? 

i. Per leder efter et tredje medlem til følgegruppen. 

ii. Byplanlægning er spild af point. Ikke TL fag.  

c. Flere studerende i følgegruppen? 
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i. Vil gerne have en yngre studerende. En der læser 

energi. 

ii. Tobias 

d. Murstenskursus 

i. Et felt omkring mursten vi ikke kan undervises i. 

ii. Per siger vi har frie tøjler.  

iii. Generel teori omkring mursten. Og lære om eurocoden.  

9. Nedsætning af hyttetursudvalg 

a. 6-9 juni 

b. Jacob, Lukas,  Ida, Julie, Anders, Tox 

10. Nedsætning af julefrokostudvalg 

a. Sabine, Anders Jepsen, Frederikke, Louise, Charlotte, Heegaard (gunge 

laver sild) 

11. Nedsætning af udvalg for BYG fest 

a. Jacob, Rojan, Julie, Falling, Helene, Mette, Josefine 

12. House-warning 

a. Bodega-barcrawl? 

b. Heegaard, Toby, Gunge, Sabine, Nicolai, Asbjørn 

13. Status på renovering af B116 

a. Der er ikke særlig mange penge 

b. Overflade renovering af de to små. Det store skal måske ikke renoveres. 

Uformel grupperegning i indgangen. Fokus på indeklima og akustik. 

c. Diagonalsiden af bygning 116 bliver lavet til grupperum. 

d. Diagonalen bliver rykket over på den anden side, og der bliver åbnet op mod 

æblehaven. 

e. Bønnen beholdes og der laves ikke en café. 

f. Når 116 bliver taget ud af drift, kan vi bruge lokaler i 3. kvadrant. 

14. Evaluering af BYG-rådet på hyttetur 

a. Fungerede godt. Sjov og ikke for udfordrende. Motiverende oplæg. 

b. Hyggeligt at bygrådet blev længere 

c. Flot fremmøde. 

15. Evaluering af BYG-rådet til kagemøder 

a. Vi var ikke nok. Måske lade en vektor gøre det? 

b. Ikke studietema samtidig. 
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c. Der skal være én ansvarlig. 

d. Presset i de første par uger, fra vektors side. Det er svært at 

finde en dag hvor der ikke er 20 andre ting. 

e. Kagemøde ekstra, hvor bygrådet tager kage med? Eller 

efter bygmek måske? Mellem to blokke eller overhovedet 

ikke. 

16. Sensommerfest opfølgning 

a. Link til evaluering på facebooksiden, som i meget gerne må besvare 

b. Økonomi 

i. Vi er blevet spurgt om bygrådet vil lægge ud 

1. Ja, hvis omstændighederne er gode, og der er rigtige 

kvitteringer (m faktura). Vi skal lige snakke med Sarah 

(forretningsrådsformanden).  

17. Eventuelt 

a. Gjorde bygrådet nok i forhold til rekrutering? 

i. Umiddelbart ja, hvis det passer med antal. 

ii. Hyttetur, hvor folk er fulde bliver det ikke prioriteret så højt. Det de 

kom og var med, viser at det er fedt. Får mere ud af at møde dem til 

kagemødet. 

b. Hullemaskine til printerrummet. 

c. Kan alle de her afstemninger rykkes til et andet møde? Det er lidt kedeligt for 

nye der slet ikke kender til noget.  

d. Skal folk så måske konstitures til februar? De nye kender jo ikke nogle. 

Måske konstituering til oktober? 

e. Det er en god idé at komme med fra starten, så man lærer det langsomt. 

f. Grillpind til udlejning. Lav en plakat over hvad vi har. 

18. Punkter til næste møde 

a. Hvornår skal folk konstitueres? 

19. Mødeevaluering 

a. Refereres ikke 

99. Kælderbaren 


