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Kære læser
Dette er Polyteknisk Forenings Årsberetning for året 2018. Endnu et spændende år er
gået, og her kan du nu læse om alt det, der er sket i de mange forskellige dele af PF. Jeg
vil gerne sende en tak, til alle der har indsendt deres bidrag til Årsberetningen - og en
endnu større tak til jer, der også har indsendt det til tiden! Som sædvanlig har det været et
stort arbejde at sammensætte beretningen, da den er afhængig af enormt mange frivillige
i PF’s mange råd og udvalg, der skal indsende bidrag. Som den kvikke læser vil bemærke,
er der også dele af beretningen der mangler, da nogle bidrag aldrig er blevet modtaget.
Jeg har forsøgt at peppe den lange berettig op med billeder hist og her – også mange tak
til dem, der har inkluderet billeder og/eller logoer i deres årsberetninger. Nyd særligt side
71, hvor PF bestyrelsen 2018 har delt en håndfuld billeder med mig, der er blevet til en
billedkollage.
Årsberetningen er delt op i kapitlerne Organisation, Forretningssektoren, Socialsektoren,
Uddannelsespolitisk sektor, Arrangementer, S-Huset, Samarbejdspartnere og eksterne
repræsentationer, Diverse samt en liste over PF’s aktive medlemmer og alle vores
forkortelser.
Årsberetningen fylder 136 sider, hvilke ses som positivt, da det vidner om, at der stadig
sker rigtig mange gode ting i vores over 173 år gamle forening.
Til slut vil jeg gerne takke alle PF’ere, der har bidraget til vores studenterforening i løbet af
2018! Rigtig god læselyst!
Samling og generel koordinering af denne årsberetning er lavet af:

Anna Sidse Dinesen Deleuran, PF’s bestyrelse 2018 – koordinator af interne anliggender
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Bestyrelsen
Bestyrelsen for PF varetager den daglige ledelse af PF under håndhævelse af foreningens
vedtægter. Den 3. februar 2018 på det pågældende Fællesrådsmøde blev bestyrelsen
forhåndsgodkendte efter fremlæggelse af deres visionsoplæg og officielle titler. Efter
godkendelse af visionsoplægget tiltrådte bestyrelsen 2018.
Bestyrelsen har valgt at konstituere sig på følgende måde:
Foreningsformand: Lars Holm
Næstformand og Socialpolitisk Koordinator: Adam Ørbæk Sommer
Forretningsrådsformand: Sarah Rurup Petersen
Uddannelsespolitisk Koordinator: Tor Noema Nørgaard
S-Husformand: Christian Victor Brabrand
Koordinator af Events og S-Huset: Thomas Thorning Røpke
Koordinator af Kommunikation og Internationale Anliggender: Mikkel Ammentorp Storm
Koordinator af Foreningsaktiver: Simon Lundorf
Koordinator af Interne Anliggender: Anna Sidse Dinesen Deleuran
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Visionsoplæg
Dette dokument beskriver Polyteknisk Forenings Bestyrelses vision for foreningen og
deres arbejde i det kommende PF-år 2018.
PF er Danmarks ældste studenterforening, som til trods for sin alder stadig er
tidssvarende.
Vi vil med vores bestyrelsesperiode fortsætte et sundt og konstruktivt udviklingsmønster,
hvor der er plads til progression, men hvor projekter også skal afsluttes. Dette er noget, vi
mener kan styrkes med bedre kommunikation inde i og uden for foreningen.
Kommunikation
Polyteknisk Forenings stemme og indflydelse har afgørende betydning for de
ingeniørstuderendes dagligdag på DTU. Vi ønsker at vedligeholde og styrke de stærke
bånd, som foreningen har med DTU, og samtidig tale Polyteknisk Forenings sag over for
omverdenen. Foreningen har en for lille stemme i den politiske debat på landsplan og
endnu mere på et kommunalt plan. PF’s tilstedeværelse i den kommunale debat er ikke
synlig nok, og vi vil derfor arbejde for at foreningen kan få en indflydelsesrig stemme.
I en forening som PF er der ikke to medlemmer, der er ens. Derfor skal der udtænkes en
strategi, der omfavner alle og sørger for, at alle får del i vores kommunikation. Dette
gælder over for omverdenen og i særdeleshed over for de studerende på vores
universitet. Vi vil udvikle en kommunikationsstrategi for at sikre, at foreningens
budskaber bliver hørt klart og tydeligt. Denne strategi skal kunne ramme den brede
studentermasse, mens budskabet skal være let forståeligt og konkret for den enkelte
studerende. Alle skal føle, at vi snakker med dem, da PF er en forening af de studerende,
for de studerende. Den gode kommunikation må ikke udelukkende være envejs, men
kræver derimod dialog. Vi skal være det første og det sidste, de studerende møder i deres
studietid, og vi skal være synlige gennem hele deres studieforløb.
Foreningslivet
PF er en forening for de studerende. Det gælder både aktive og ikke-aktive medlemmer af
foreningen samt studerende, som slet ikke er en del af foreningen. Foreningens mange
frivillige er essentielle for, at foreningen fungerer. Derfor skal det være attraktivt at lægge
frivillige arbejdstimer i foreningen. Som frivillig i PF kan man opnå vigtig erfaring på vejen
mod at blive den fuldendte ingeniør. I rekrutteringen af nye frivillige vil vi inspirere de
studerende til at have lyst til at være en del af PF’s ånd. Foreningen har nemlig fortsat
brug for flere frivillige for at kunne matche den større skare af studerende.
I øjeblikket er lidt over halvdelen af DTU’s studerende medlemmer af PF. I 2018 vil vi
forsøge at forhøje dette tal gennem hvervekampagner - både i bachelor- og
kandidatstudiestarten samt for den generelle DTU-studerende. Vi vil bl.a. italesætte det
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vigtige arbejde, som PF laver, og hvordan støtten fra det enkelte PF-medlem kan gavne
foreningen.
Vi mener, at det er attraktivt at være medlem af PF og at være frivillig i foreningen. Derfor
er vores overordnede vision for foreningslivet at få dette kommunikeret ud til de
studerende, så de får lyst til at være en del af det. Ydermere vil vi dog kæmpe for at gøre
det endnu mere attraktivt at være en del af foreningslivet i PF.
PF’s internationale profil
Foreningen står fortsat over for en opgave, når det kommer til internationalisering. Det er
en opgave, som har stået på i flere år, men samtidig en opgave, der bør tages mere hånd
om. Den primære opgave er at øge integrationen af de internationale studerende på DTU
og i PF - både på bachelor- og kandidatuddannelserne. DTU bliver årligt beriget med
fortsat flere internationale studerende, hvilket har budt på store udfordringer i et
udpræget dansk foreningsliv. For at møde disse udfordringer vil vi i det kommende år
bl.a. arbejde på en mere udførlig oversættelse af PF’s hjemmeside og derigennem at
strømline PF’s engelske ordforråd.
PF Master Students forsøger at løfte opgaven med at integrere de internationale
studerende på kandidatuddannelserne. Dette gøres ved at afholde arrangementer for de
nye kandidatstuderende på DTU. Arrangementerne skal i fremtiden lægge mere op til, at
også danske studerende deltager, således at danske og internationale studerende mødes
og har mulighed for at starte et socialt netværk. Herved opnås en større integration af de
internationale i studielivet på DTU.
Studiemiljø
Tilfredsstillende fysiske rammer er essentielle for de studerendes trivsel og faglige
udvikling. Hvis de fysiske rammer er tilfredsstillende, bliver de studerende gladere under
deres studie. Samtidig kan det skabe et større overskud for den enkelte studerende,
hvilket kan føre til bedre faglighed og mulighed for mere frivilligt arbejde i foreningen. Det
er derfor vigtigt, at både faglige og sociale faciliteter på begge campusser er af høj
kvalitet.
I april får alle de studerende på DTU mulighed for at svare på studiemiljøundersøgelsen.
Undersøgelsen danner grundlag for de næste tre års arbejde med studiemiljø, og det er
derfor vigtigt, at en stor andel af de studerende besvarer undersøgelsen. Vi vil derfor
fokusere meget på, at besvarelsesprocenten stiger ift. undersøgelsen i 2015.
For at sikre tilfredse og dygtige studerende er det desuden vigtigt, at uddannelsen er af
høj kvalitet. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat er i dialog med universitetet omkring ikke
bare de fysiske faglige rammer, men også selve kvaliteten af fagligheden.
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Vi vil sikre kontinuitet ved at basere vores arbejde på tidligere bestyrelsers indsats. Dette
sikrer en forening i balance og sørger for, at vores efterfølgere overtager en stærk og
divers forening. Polyteknisk Forening er en forening af de studerende, for de studerende!

Formandens årsberetning
2018 har været et utroligt spændende år for mig, hvor jeg som formand for Polyteknisk
Forening har haft den ære at repræsentere over 11.000 ingeniørstuderende fra DTU. Jeg
har fået lov til at holde et væld af taler, både for nystartende studerende, nuværende
studerende, færdiguddannede studerende, Uddannelses- og Forskningsministeren,
Statsministen, andre politikere og erhvervsfolk, og selvfølgelig den nok vigtigste tale,
festtalen foran 1500 officielle gæster til DTU’s Årsfest. Når man står foran så mange
mennesker, bliver man automatisk ansigtet udadtil hvilket har betydet at jeg i løbet af året
har modtaget meget ros for PF’s frivillige arbejde, jeg har forsøgt at videregive den ros til
dem der har fortjent den men det er måske glippet, og ellers kan det godt tåle at blive sagt
igen: I frivillige der ligger jeres tid i vores dejlige studenterforening får rigtig meget ros.
Tak, fordi i gør PF og DTU bedre! Rektor Anders Bjarklev har sagt følgende mange gange
til mig det sidste år:

”Når jeg er ude sammen med mine rektorkolleger rundt omkring i landet, bruger jeg hver
en lejlighed til at prale med at her på DTU, har vi de bedste studerende og ikke mindst den
bedste studenterforening. Det er jeg slet ikke i tvivl om og tak skal I have – I gør DTU
bedre!”
Gennem året har jeg skulle sætte mig ind i forskellige problemstillinger, værende fra
regeringen der truer med at fjerne studenterdemokratiet på universiteterne, til året hvor
#metoo-bølgen også ramte DTU. Det har også været en stillingtagen til indførslen af
aftenmoduler på DTU og et loft over internationale studerende i Danmark. I forbindelse
med både stort og småt, har jeg skulle repræsentere de studerende på DTU, når
forskellige medier ringer og spørger efter vores holdninger. Som noget nyt i PF, har jeg
også udsendt pressemeddelelser ved relevante emner for at styrke PF’s politiske side
udadtil. Det har været hårdt arbejde, men heldigvis er man i PF altid omringet af et hav af
fantastiske frivillige, der kan hjælpe med stort set alle opgaver og ellers kan hjælpe med
at holde gejsten oppe.
Man kan ikke nævne vores bestyrelsesperiode uden at komme ind på vores start, noget
som mange efterfølgende har kaldt en ilddåb. Vi startede året hårdt ud, da #metoobølgen ramte DTU i form af #OgsåPåDTU. Dagen for vores tiltrædelsesreception blev DTU
nemlig plastret til med plakater af en anonym gruppe, hvorpå krænkende oplevelser fra
DTU var påskrevet. Plakaterne blev hurtigt rykket ned af DTU, hvilket startede en
mediestorm og betød at det eneste jeg arbejdede med i mine første 2 uger i bestyrelsen,
var pressehåndtering. Det fik mig både til P3 studiet i ’Godmorgen P3’ og vi havde TV2
News inde på bestyrelseskontoret. Derudover var jeg i et hav af aviser, lige fra lokalaviser
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i form af Det Grønne Område og DTU-avisen, til nationale aviser i form af BT, Information,
Berlingske, Ingeniøren, Jyllands-Posten med flere. Situationen skabte en masse god
debat på området og jeg kan med stolthed sige at PF har startet en masse gode initiativer
på DTU herefter. Vi startede med at lancere en kampagne, sammen med DTU, med
temaet ”Tal om det”. Det var en videoproduktion, hvor vi opfordrer studerende og ansatte
om at tale om problemer og at have respekt for hinanden. Sideløbende startede PF en
tilsvarende plakatkampagne. Vi har sørget for at DTU har fået klarere procedurer for at
håndtere krænkelsessager og hvad studerende kan gøre hvis de oplever krænkende
adfærd på DTU. Desværre måtte Kollegie Konsulent Ordningen lukke i starten af året, som
har kunnet rådgive studerende gennem hårde perioder af deres liv eller når de har oplevet
krænkende adfærd. Den lukning har vi dog brugt til at presse DTU til at få
Studenterrådgivningen tilbage på DTU, hvilket de nu her sidst i 2018 endeligt har
bekræftet. De starter forhåbentligvis op i starten af 2019 og det har virkeligt været en
kæmpe sejr. Jeg synes dog at vi fortsat skal kæmpe for at få nogen herud som kan lave
opsøgende arbejde, som Kollegie Konsulent Ordningen gjorde.
Uddannelsespolitisk har der også været mange store sager i løbet af 2018 som jeg har
taget stilling til på landsplan. Fra ministeriets side blev der varslet lockout fra d. 10. april,
hvis forligspartierne ikke blev enige om overenskomstforhandlinger. Dette kunne
udskydes og vi frygtede at det ville ramme i vores eksamensperiode, da forhandlingerne
ikke virkede lovende. Heldigvis nåede det aldrig så langt og vi undgik en lockout. En
måneds tid inden årsfesten, kom Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser også med
en række anbefalinger, både gode og dårlige. Det som især skar i vores
studenterdemokratiske hjerte, var fjernelse af beslutningskompetence fra vores
studienævn – hvilket reelt ville fjerne studenterdemokratiet på universiteterne. Det havde
jeg også stor fokus på i min årsfesttale, især med fokus på at det i 2018 er præcist 50året for studenteroprøret i 1968. Forslaget blev heldigvis trukket tilbage, hvor jeg har hørt
det var grundet det massive studenterpres. Herefter offentliggjorde regeringen i august
også et udspil, hvor der dimensioneres på antallet af studiepladser til internationale
studerende på de danske universiteter. Danmark står over for en enorm udfordring, hvor
mangel på kvalificeret arbejdskraft på ingeniørområdet er skræmmende stort. Derfor er
regeringens udspil også i skarp kontrast til regeringens øvrige ønsker om at tiltrække
højkvalificeret arbejdskraft og deres tidligere udmeldinger om, at der skal gøres mere for
fastholdelse af internationale studerende. Det er desværre et tiltag de har holdt fast i,
men vi bør fortsat kæmpe for at fjerne dette loft.
I 2018 har jeg også været med til at starte STEM Students op, som har til mål at samle
tekniske og naturvidenskabelige studerende under Ingeniørforeningen, IDA,
studenterpolitisk. Det bliver for alvor etableret i marts 2019, hvor det første stormøde skal
afholdes.
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På kommunalplan har jeg arbejdet hårdt på at stable et formaliseret samarbejde op
mellem PF og Lyngby Taarbæk kommune. I starten af året lavede Det Grønne Område et
portræt af mig, hvor jeg også kom med en opfordring til Borgmesteren og resten af
Kommunalbestyrelsen. Efterfølgende skrev jeg en mail til dem alle og vi har nu startet
samarbejde med halvårlige møder. Det ene møde kun med Borgmesteren og det andet
med hele kommunalbestyrelsen. Vi har i år primært snakket om formatet af samarbejdet
fremover, men også diskuteret blandt andet boligpolitik. Der er ikke kommet noget
konkret ud af samarbejdet, men vi har nu for alvor etableret en kommunikationskanal til
kommunen og de kan fremover inddrage os til politiske beslutninger.
Her på DTU har vi også haft rigeligt at se til. Jeg har igennem året siddet i styregruppen
for implementering af aftenmoduler på DTU. Eller som projektet hed i starten: ”Fleksibel
undervisningsplanlægning”, hvor jeg har kæmpet for at vi kalder en spade for en spade.
DTU’s direktion har besluttet at det kommer til at ske og vi har fra PF sørget for at sikre
den bedst mulige implementering. Indførsel af aftenmoduler sker på baggrund af
fremgang af ansøgertal på DTU og at der derved skal findes plads til flere og flere
studerende. Vi lægger fokus på at det kommende år vil være en prøveperiode og ikke en
endelig model. Vi har fra PF’s side krævet at der kommer en midtvejsevaluering til næste
vinter, hvorefter det skal besluttet om det skal fortsæt
I løbet af året jeg arbejdet med mange forskellige opgaver i foreningen. Jeg har været
med inde over en række arrangementer såsom PF Banquet. 2018 var også året hvor PF
endelig fik ”Wall of PF” til Ballerup, det var en type opgave som jeg synes er rigtig
hyggeligt at gå og arbejde med – jeg er jo bygger! Jeg har også været med til at starte
processen for en ny medlemsdatabase til PF. Derudover har jeg også som formand for
Den Studentersociale Fond haft fornøjelsen af at udbetale 173.000 gennem 2018, det er
fedt at bidrage til studentersociale formål.
Året 2018 har været det absolut travleste i mit liv, det har været rigtigt hårdt. Det har
været det hele værd! Det har været utroligt spændende og jeg har stået med mange nye
udfordringer. Men det har samtidig været utrolig lærerigt og utroligt givende. Jeg har
erfaret, at lige meget hvor meget man forsøger, kan man ikke nå det hele. Der er således
også ting, jeg som formand ville ønske jeg havde nået, men som der bare ikke har været
tid til. Jeg ville blandt andet gerne have arbejdet mere med medlemshvervning, da det er
hele grundlaget for PF. Jeg har dog sammen med DTU været med til at producere en
reklamevideo for PF.
Jeg vi gerne takke min medbestyrelse for at kæmpe sammen med mig det sidste år. Vi
har været stresset og presset, men det har været sjovt. Jeg vil også takken resten af PF
for trække foreningen videre i den rigtige retning og for at være forstående når jeg ikke
lige fik svaret på mailen inden for en uge. Det er fedt at se hvor meget vi som forening kan
udrette i fællesskab og det er fedt at se de studerende tager ansvar for deres studieliv.
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Uden jer, havde vi ikke overlevet i over 170 år! Tusind tak for at I vil bruge noget af jeres
dyrebare tid på PF, det sætter jeg utrolig stor pris på, og det er jeg sikker på at alle 11.000
studerende på DTU - bevidst eller ubevidst - også gør! Jeg er stolt over at have kunnet
kalde mig PF-formand i år.

For dette,
Lars Holm

Næstformandens og SPK årsberetning
I 2018 har jeg, Adam Ørbæk Sommer, været PF’s næstformand og socialpolitiske
koordinator (SPK). Det har været et år, hvor jeg har fået lov til at arbejde med rigtig mange
forskellige opgaver. Mine arbejdsopgaver har primært været af den socialpolitiske
karakter, mens næstformandstitlen har mest har været en pyntetitel, som har kunnet
bruges ved eksempelvis receptioner og pressehåndtering.
Først vil jeg skrive lidt om de faste ting, som har fyldt i løbet af året.
Det sidste år har jeg brugt meget af min tid på forskellige møder – forberedelse til
møderne, selve møderne og opsamling på dem med de dertil hørende handlinger. I
starten af året overtog jeg sammen med SPK-rollen posten som Socialudvalgsformand.
Socialudvalget har holdt syv møder, hvoraf jeg faciliterede seks, og næstformanden
Jens-Theodor faciliterede det sidste. Jeg har uddybet arbejdet i Socialudvalget i
udvalgets egen årsberetning. Generelt har det været nogle rigtige hyggelige møder i løbet
af året.
I Politisk Gruppe (PG) har jeg sammen med Tor Noema Nørgaard holdt 14 møder siden
februar 2018. Det var ca. halvmånedlige møder, hvor vi diskuterede alt fra socialpolitik til
uddannelsespolitik. Jeg havde i forvejen ikke noget erfaring med PG og var derfor spændt
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på at komme i gang med møderne. Det lykkedes dog hurtigt Tor og jeg at komme ind i
PG’s rutiner, og jeg mener, at det blev et godt år i PG – jeg har i hvert fald haft det sjovt!
Som Socialudvalgsformand var jeg ”født” næstformand for Polyteknisk Forenings
IndstillingsUdvalg (PFIU). Dette udvalg administrerer indstillingen til syv PKS-kollegier.
PFIU mødes fast én gang om måneden og behandler dispensationsansøgninger. Desuden
behandler PFIU den årlige studieaktivitetsundersøgelse på kollegierne. Arbejdet med PFIU
har fyldt en del i løbet af året. De månedlige møder har krævet en del forberedelse, og
efter møderne har der været meget arbejde i at give svar på dispensationsansøgningerne.
Derudover har studieaktivitetsundersøgelsen fyldt meget, da der har været mange
problemer med systemet, der blev brugt til undersøgelsen. I løbet af året har jeg derfor
haft det som en høj prioritet at forbedre dette system i samarbejde med PKS. Endeligt har
PFIU’s formand og jeg skrevet et forslag til en ny og opdateret kontrakt mellem PFIU, PKS
og kollegierne. Denne bliver forhåbentligt snart færdig, så den kan træde i kraft.
Udover faste møder inden for PF havde jeg også nogle faste møder i DTU-organer. Jeg
har i 2018 været PF’s indstillede repræsentant i DTU’s Studiemiljøudvalg (SMU) og DTU’s
Biblioteksforum. Begge udvalg havde kvartårlige møder. I Biblioteksforum sad jeg som
den eneste studerende, og det var meget sjældent, at jeg havde noget relevant input, da
det oftest drejede sig om licenser til forskellige forskningsartikler. I SMU havde jeg til
gengæld masser at sige til hvert møde. Her var jeg repræsentant for de studerende
sammen med Benjamin Lam og Mathias Eisenreich (begge fra bestyrelsen 2017). SMU er
det rådgivende udvalg for dekanen for studiemiljø (og bachelorretningerne), som i 2018
har været Martin Vigild. Den største opgave for SMU var i 2018
Studiemiljøundersøgelsen, som jeg kommer ind på senere. Jeg har uddybet SMUarbejdet i udvalgets egen årsberetning.
Jeg havde også et fast udvalg uden for DTU. I Danske Studerendes Fællesråd tog jeg til
månedlige møder i udvalget Levevilkårspolitisk Udvalg. Her diskuterede vi socialpolitiske
emner, der havde indflydelse på studerende på alle universiteter i Danmark. Arbejdet i
dette udvalg er uddybet i årsberetningen for udvalget. I Danske Studerendes Fællesråd
har jeg også været med til to politikkonferencer for at diskutere hhv. uddannelseskvalitet
og boligpolitik.
Endnu et projekt, der kørte hele året, var et projekt med CAS om at placere studenterskabe
rundt omkring på DTU Lyngby Campus. CAS er nået frem til et system, hvor man kan
åbne studenterskabene med sit studiekort efter at have booket det på en mobil-app. Jeg
var meget inde over dette projekt for at finde ud af, hvor på campus de 1300
studenterskabe skulle placeres. Her trak jeg på Socialudvalget og fik inputs derfra.
En sidste ting, som stod på hele året, var renoveringen af bygning 116. Her var jeg en del
af brugergruppen som repræsentant for den generelle DTU-studerende. Jeg var med til
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en god del møder i løbet af året, og jeg vendte forskellige problemstillinger med
Socialudvalget, når det var relevant. Her var Socialudvalget gode til at komme med inputs,
som jeg og bygherrerne bag projektet kunne bruge. I løbet af året nåede vi frem til et
dispositionsforslag, der beskrev hele processen med renoveringen. Renoveringen går nu
snart i gang.
Ud over de faste ting, som fyldte igennem hele året, lavede jeg i 2018 også rigtig mange
mindre og større opgaver. Den første var i forbindelse med den bølge, der ramte DTU i
starten af PF-året, og som Lars Holm også har beskrevet i sin årsberetning. Første dag på
jobbet var #metoo-bølgen nemlig nået til universiteterne, hvor den startede på DTU under
sloganet #OgsåPåDTU. Dette resulterede i en masse medieomtale, hvor formanden flere
gange måtte lade sig interviewe til aviser, radio og live TV. #OgsåPåDTU satte en masse
tanker i gang på DTU og hos PF, og i PF endte vi med at lave en kampagne med sloganet
Tal om det. Som næstformand og SPK stod jeg i spidsen for #TalOmDet-kampagnen, der
udmundede i plakater og en video, som satte fokus på respekt for hinanden og hinandens
grænser. Videoen blev lavet i samarbejde med DTU, som betalte for produktionen af den.
Yderligere bad jeg alle KABS om at holde en tale for deres vektorer omkring, hvordan vi
gerne ser, at man behandler hinanden på DTU. Efter nogle rettelser og inputs fra KABS gik
de med til at sprede dette budskab sammen med mig. Alt i alt synes jeg, at der endte med
at komme noget godt ud af hele situationen.
I april blev DTU’s Studiemiljøundersøgelse (SMU18) sendt ud til 10.500 DTU-studerende.
SMU18 har sin egen årsberetning, hvor undersøgelsen og dens resultater er uddybet.
Undersøgelsen kørte i lidt over tre uger, hvor jeg var ansvarlig for at promovere den. I april
brugte jeg derfor næsten alle mine arbejdstimer på undersøgelsen for at nå en
svarprocent, der var højere end de foregående studiemiljøundersøgelser. Altså skulle den
nå over 34 %. Den ramte 36,4 %, og den nåede altså målet. Efter SMU18 blev der nedsat
en arbejdsgruppe til at lave studiemiljøhandlingsplanen for 2019-2021. Her sad jeg,
sammen med Simon Lundorf fra PF’s bestyrelse, og arbejdede på handlingsplanen hele
resten af året. Arbejdet i gruppen er beskrevet i årsberetningen for SMU18.
I juni 2018 var jeg med PF på Folkemødet på Bornholm. Det var en fantastisk oplevelse!
Jeg var en del af den styregruppe, som planlagde turen til Bornholm. På Folkemødet
deltog vi i vigtige og mindre vigtige debatter, faciliterede en ingeniørleg foran Engineer the
Future’s telt, afholdt en PubQuiz i teltet og – allervigtigst – havde det ekstremt sjovt.
I august var PF med til Copenhagen Pride for første gang. DTU-ansatte og –studerende,
som ikke var en del af PF, var også inviterede, men det var PF, der stod for deltagelsen.
Der var omkring 70 deltagere, hvor tre medlemmer af DTU’s direktion var iblandt. I
Socialudvalget blev der nedsat en styregruppe til at stå for denne deltagelse ved
Copenhagen Pride, men inden da var det min opgave at få DTU med på ideen. Derfor er
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Copenhagen Pride med på listen over de ting, jeg nåede i løbet af 2018. I 2019 tager PF
igen med til Copenhagen Pride.
Som Socialudvalgsformand var jeg ansvarlig for at ansætte og ”holde styr på” et hold
skiturskoordinatorer, der planlagde PF Skituren 2019. Jeg holdt samtaler i april og
ansatte – efter et frafald og nogle nye ansættelser – derefter et hold på fem
koordinatorer. Koordinatorteamet var helt selvkørende, og derfor bestod ”holde styr på”delen af opgaven blot at holde et par møder med dem i løbet af året for at følge med i
projektet og fortælle dem, hvad PF kunne hjælpe med. PF Skituren løber af stablen i
slutningen af januar 2019, og i skrivende stund glæder jeg mig rigtig meget til at tage af
sted mod Tignes i morgen og se, hvad koordinatorerne og deres ansatte skiguider har
fået bikset sammen.
I efteråret 2018 havde jeg den fornøjelse at være toastmaster til PF Banquetten sammen
med formanden, Lars Holm. Det var en fantastisk oplevelse, hvor vi fik lov til at hylde en
stor del af de frivillige, som gør vores forening til så fantastisk en studenterforening og
arbejdsplads. Stor tak til alle frivillige i foreningen – både studierådene, KABS og CREW,
som var inviteret med den aften, men også til alle I andre aktive, som var inviteret til
aktivfesten efter banquetten!
I løbet af 2018 har jeg spammet jer, der følger PF’s Facebookside, en hel del. I alt har jeg
slået 32 opslag op, hvoraf mange drejede sig om Studiemiljøundersøgelsen i april.
Jeg har haft et virkelig hårdt år med en stor mængde arbejde og meget ansvar. Det har
været krævende, men det har også været utrolig lærerigt og – for det meste – sjovt. Det
har på alle måder været det hele værd, og jeg er glad for, at jeg tilbage i november 2017
stillede op, og at FR valgte, at jeg skulle være en del af bestyrelsen i 2018. Rollen som
socialpolitisk koordinator passede mig helt perfekt, og jeg har følt mig hjemme i mine
arbejdsopgaver fra starten.
Jeg håber, at resten af foreningen ligeledes har haft et godt PF-år, og jeg ønsker
foreningen og – ikke mindst – min efterfølger som socialpolitisk koordinator samt min
efterfølger som næstformand held og lykke fremover.
Tak for et godt år!
Med venlig hilsen,
Adam Ørbæk Sommer
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FRRF årsberetning
I modsætning til mange andre bestyrelsesposter i PF, så er Forretningsrådsformandens
arbejdsopgaver nok de der varierer mindst fra år til år. Hovedarbejdsområderne omfatter
HR ansvar for foreningen og den daglige økonomiske drift, hvor særligt arbejdsopgaverne
indenfor den sidstnævnte er meget konsistente. Der skal betales regninger, laves
fakturaer, gennemarbejdes et budget og laves et regnskab. Dertil er der i år også blevet
brugt en del tid på kommunikation med økonomiansvarlige i diverse dele af vores
forening – både med vektorer, studierådsmedlemmer og de der er ansvarlige for
økonomien i et af vores mange udvalg, eller for et af de mange arrangementer der
planlægges og afvikles hvert år.
At blive sat ind i PF’s økonomi kan være en lang og forvirrende affære – jeg fandt hurtigt
ud af at indlæringskurven er stejl og hård, og det kan være lidt kringlet at forstå hvordan
det hele hænger sammen. Blandt andet derfor blev der i oktober, efter at studierådene
havde konstitueret sig og valgt økonomiansvarlige, afholdt en opkvalificering i
studierådsøkonomi både for økonomiansvarlige og studierådsformænd – både dem der
var nyvalgte, og dem som var blevet valgt igen. Dette blev gjort for at sikre at alle
studierådene har samme grundviden om hvordan deres mellemregningskonto er
integreret i PF’s overordnede økonomi. Der blev til opkvalificeringen lavet en gennemgang
af hvordan man laver udlægsbilag og hvilke krav der er til de kvitteringer der lægges ved,
samt hvordan man læser et kontoudtog eller en posteringsliste.
I januar 2018 blev måden hvorpå vores grundfond håndteres ændret. Grundfonden er en
pulje penge, som PF har investeret i aktier og obligationer, som FR kan vælge at bruge af,
hvis vi en dag skulle løbe ind i økonomisk dårlige tider. Førhen er afkastet fra
investeringerne blevet sat ind på en afkastkonto, og har stået der og mistet værdi. Der
blev derfor indgået en aftale mellem banken, det siddende Forretningsråd og Amalie
Avnborg som siddende Forretningsrådsformand, om at afkastet automatisk
geninvesteres, så pengene ikke taber værdi. Dette gør, at vi som forening ikke er
afhængige af at have Forretningsrådsformænd der har forstand på hvordan aktie og
obligationsmarkedet fungerer for at kunne investere afkastet, og er derved med til at sikre
Grundfondens størrelse.
Budgettet for vores forening blev godkendt i juni med et forventet underskud på ca.
17.000 kr. Selve budgetoverblikket, som blev fremlagt for FR og studierådene, er blevet
ændret en smule i år med hensyn til layout. Dette er gjort for at gøre det nemmere for
læseren at forstå budgettet i sin helhed, og derved give et bedre overblik af vores
økonomi. Af ændringer kan der nævnes at inflationssikring af grundfonden er taget med i
budgettet i år for første gang. Der er også lavet en hensættelsespost, hvor der bliver
”sparet op” til både nye komfurer til PF køkkenet, samt fornyelse af arbejdstelefon og
computer til både Erik og Søren i S-Huset. Dertil kan der nævnes, at der i budgettet i år
også er sat penge af til indkøb af inventar til etableringen af et PF køkken på Ballerup
campus. Derudover er udgifterne i forbindelse med de negative renter vi betaler til
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banken, rykket op som en del af driftsresultatet sammen med de udgifter der er til
afskrivninger på inventar. Dette er gjort, for at give læseren et fuldkomment overblik over
penge der fysisk går ind og ud af vores bankkonto. Regnskabet for regnskabsåret der løb
fra juni 2017 til maj 2018, blev godkendt på FR mødet i november med et driftsresultat på
ca. -304.000 kr., og et samlet årsregnskab på -215.000 kr. Underskuddet er
hovedsageligt forårsaget af stærkt højnede indkøbspriser på varer i S-Huset. Der kommer
grundet dette en prisstigning i løbet af 2019.
Som altid, fylder studiestarten en del i PF, også hos Forretningsrådsformanden. Her er der
lavet kontrakter til KABS og vektorer, afholdt økonomi oplæg for interne og eksterne
økonomiansvarlige, og så har jeg i samarbejde med Amalie Avnborg FRRF17, været på
besøg hos alle tværvektorhold, for at holde oplæg om ting man skal være opmærksomme
på når man planlægger og afvikler en rustur. Dette naturligvis gjort for både sommer- og
vinterstudiestarten.
Generelt set har det været vildt fedt at se mængden af arbejdskraft i vores forening. Der
er i år blevet ansat rekord mange KABS, vektorer og PF Master Student Coordinators.
Dertil er der blevet ansat både sommer og vinter buddies til kandidatstudiestarten, ski
koordinatorer, og der har der har været noget udskiftning i PR-gruppen, som i år blandt
andet har taget sig af udformningen af rusbogen. Slutteligt kan der nævnes, at der er
blevet ansat nye plakatmennesker til både Ballerup og Lyngby campus, da de førhen
værende begge er blevet færdige med deres studier.
Som i nok kan høre på det hele, har det langt fra været et kedeligt år, og jeg har lært en
masse på vejen om både HR og økonomi. Det har til tider været hårdt, men det er en
oplevelse at sidde i PF’s bestyrelse – og den vil jeg ikke være foruden!

Tak for et lærerigt år
Sarah Rurup Petersen, Forretningsrådsformand
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S-Husformandens årsberetning
Året, der er gået som S-husformand kan beskrives forholdsvis kort. S-Husformandens
rolle indebærer at indgå i den daglige ledelse i S-huset, hvor man arbejder sammen med
Søren og Erik. Det har været et rigtig godt samarbejde, hvor jeg har fået mulighed for at
tage beslutninger, der danner fremtiden for S-Huset. Dette havde ikke været muligt uden
en stor indsats fra både Erik og Søren.
Der er blevet indført nye fordele for de ansatte, hvilket der har været positiv respons på.
Generelt har der været gode ansatte i løbet af i år, der har taget imod den feedback, der er
kommet fra ledelsen, dette skal de have tak for.
I år har jeg brugt en del tid på at samle op på gammel viden og bruge tid på at skrive det
ned. Der er en tendens til, at gode ideer går tabt i vores forening på nogle områder. Derfor
har jeg været i gemmerne og blevet meget klogere på S-Huset. Dette har jeg prøvet at
samle i et dokument, så det er nemmere tilgængeligt.
Som S-Husformand er der kommet et tættere sammenhold med PF vagterne, der har
ønsket, at der er afvikler på hver fredag til events. Dette har fungeret rigtig godt, men også
krævet meget energi, da det tager meget af ens tid.
Der er blevet set en del på brandsikkerhed i S-Huset. Her er der lavet aftaler med CAS,
hvor der er blevet sat ABDL systemer op på de døre, hvor det har været påkrævet efter
brandeftersyn. Kommunikationen med CAS Ballerup er også fortsat i forhold til en
glasfacade ind til S-Huset Ballerup. Det er noget der er fokus på, så forhåbentligt bliver
det en ting i 2019. Hævningen af gulvet, som vi gik i dialog med CAS om for nogle år
tilbage står nu klar, som følge af ønske fra de studerende, hvilket DTU Ballerup har stået
for at finansiere. I 2018 har jeg bedt om et nyt tilbud til en glasfacade, da priserne
forandre sig og vi har 300.000 fra jubilæumsfonden. Erik og Søren har fået nyt kontor,
hvilket er en rigtig god løsning, da det giver mulighed for mere fokuseret arbejde, hvor
døren kan lukkes. CREW har også fået nyt lokale, hvilket bliver renoveret i slut ’18 start
’19. Dette giver et større lokale for de frivillige i S-Huset, hvilket jeg ser som en rigtig
positiv ting. CREW har været gode til at spørge om de kunne hjælpe med noget, hvilket de
skal have tak for.
Ydermere er XFM kommet ud af vores lokaler, hvor de har fået nogle nye et andet sted på
DTU. Denne proces blev startet tilbage i januar 2017, og kom igennem Juni 2018, hvor de
havde ryddet alle deres ting. Til slut vil jeg takke for samarbejdet med indkørerne,
vagterne, CREW, bookerne, bartendere og resterende ansatte, som jeg har haft et godt
samarbejde med. Uden dem ville det havde været et længere og utilgiveligt års hårdt
arbejde. Det er en god stemning, der er i dette hus! Det er en dejlig forening og kultur vi
har i PF, hvilket jeg gerne vil sige tak for.
For dette
Brabrand
S-Husformand
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UPK årsberetning
Ingen årsberetning modtaget

Koordinator af events og S-Huset årsberetning
Mit år har bestået meget af ad hoc opgaver. Det har været blandede opgaver fra events i
S-Huset til hjemmesideopdateringer og et eksternt kalender system.
Som titlen lægger op til, har jeg arbejdet en del med S-Huset. I den anledning har jeg
kigget på annoncer til salg af gammel teknik, for at skabe mere plads på tekniklageret.
Der er blevet afholdt månedlige møder i Fælles Fredagsbar Udvalget (FFU), hvor der
blandt andet er blevet diskuteret brug af MobilePay og samarbejde med
Studenterbolaget. Jeg har søgt fondsmidler og skaffet penge til nye hynder til graven i
Pejsestuen. Derudover er der blevet udarbejdet et samarbejde mellem PF og De
Studerendes Erhvervskontakt (DSE), som har skaffet nye betræk til pool bordene og et nyt
bordfodboldbord i Pejsestuen. Blandt events i S-Huset har jeg været med til at arrangere
både interne og eksterne. Dette involverer S-Husets Hyttetur, hvor der også er blevet
booket hytte til næste år. I S-Huset har jeg også været inde over afholdte Joints i løbet af
året som CREW, bartender og afvikler. Jeg har stået en del i Kælderbaren i løbet af året,
hvor jeg har oplært mange af de resterende bestyrelsesmedlemmer på deres første
vagter. I forbindelse med bestyrelsen bag baren, er der blevet kørt en ”Like PF på
Facebook” campagne med tilbud på Tuborg Classic. Jeg har afviklet og hjulpet til med en
masse arrangementer af forskellig størrelse i løbet af året, hvilket involverer middag med
DSE, PF standen på DSE Messen, Politik Konference, PF Grundsten 50 års Jubilæum,
Årsfest, Aktivfest College Party, FRI inspirationsmøde, Introdag med KABS i baren,
Lyngby-Taarbæk Kommune workshop, barcrawl med DSE, S-Huset, KABS og PF
Bestyrelsen, PF Banquet, PF opkvalificeringen, Accenture quizaften i Kælderbaren og PF
Fastansatte Julefrokost. Jeg har været med til at flytte Køfesten 2019 til at ligge om
lørdagen, grundet problemer og frustrationer i forbindelse med at lægge den om
torsdagen.
Jeg har oprettet en Google kalender på foreningens hjemmeside, der automatisk
opdaterer sine events baseret på Facebook-siderne “S-Huset” og “PF - Polyteknisk
Forening”. Kalenderen kan føjes til ens personlige kalender, og indeholder også en
semesteruge- og eksamensoversigt. Jeg har skrevet en udførlig overlevering til brugen af
kalenderen, så det skulle gerne være nemt at vedligeholde fremadrettet.

Thomas Røpke, Koordinator af Events og S-Huset
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Koordinator af Foreningsaktiver årsberetning
I 2018 har jeg fået lov til at arbejde med mange spændende udfordringer og opgaver.
Nogle enkelte var jeg klar over, da jeg blev valgt til bestyrelsen, men mange af dem er
kommet ind uventet. Jeg har fået lov til at sidde med i en del udvalg, hvor flere også har
været udenfor min normale komfortzone. Dette har givet et rigtigt spændende år, hvor jeg
har fået lov til at berøre mange af foreningens og DTUs afdelinger.Studiemiljø har været
et stort fokusområde i år, især fordi der i år blev lavet studiemiljøundersøgelse. Adam har
båret langt det største læs her, men jeg har også fået lov til at arbejde lidt med det. I
foråret var jeg inviteret som gæstetaler til et seminar for alle diplom studielederne, hvor
jeg fik lov til at fremlægge PFs og, ikke mindst, de diplom studerendes syn på diplom
uddannelsen. Derudover har jeg igennem mit arbejde i SMAG og diverse andre udvalg på
Ballerup Campus, fået lov til at arbejde meget med specifikt studiemiljøet på Ballerup,
hvilket er beskrevet lidt mere i det pågældende afsnit. 25. maj 2018 var datoen hvor GDPR
(Persondataforordningen) trådte i kraft. Mine første måneder i bestyrelsen var meget
mærket af denne, da foreningen, ligesom så mange andre, var langt fra målet om at være
”compliant”. Dette betød en masse sene aftener med ”lektier” i GDPR-reglerne, og et
kursus afholdt af IDA, hvor jeg brugte en dag på at blive undervist i hvordan jeg kunne få
PF i mål. Meget af arbejdet gik først på, at få kortlagt PFs data og behandling af dette, da
dette skal kunne synliggøres let hvis Datatilsynet banker på. Jeg har også skrevet en
privatlivspolitik for PF, som ligger tilgængelig online. Derudover har jeg arbejdet meget
med hvilke procedurer vi i PF skal følge, hvis uheldet er ude, og vi har et data breach. Vi
nåede ikke helt i mål til deadline, men i dag er vi compliant med GDPR-reglerne, så længe
vi overholder procedurerne. Et af mine helt store ansvarsområder i år, har været arbejdet
med lokaleprojektet CAS har igangsat for bygning 101. Dette kan der læses mere om i det
pågældende afsnit. Dette har dog præget et af mine andre ansvarsområder meget, nemlig
arbejdet med klubberne. Her har fokus meget været på lokaleudfordringen, som jeg
igennem klubudvalget har arbejdet på sammen med klubberne. Det er der kommet en del
godt ud af, og vi har sat nogle projekter i gang, som potentielt kan løse de
lokaleproblemer nogle af klubberne står overfor. Derudover vil en del af klubberne i den
nærmeste fremtid blive rykket op på PF gangen, hvilket jeg håber vil give noget aktivitet
på PF gangen, ud over bare møder. Jeg har i år strammet op omkring reglerne som
klubberne skal overholde for, at være en PF klub. Grunden til dette har været, at der var
flere klubber der ikke fulgte dem. Dog er jeg også blevet opmærksom på, at mange af dem
er outdated. Jeg har derfor påbegyndt arbejdet på en revurdering af
alle klubvedtægterne, som jeg håber at have med på et fremtidigt FR
møde.
Skrevet af Simon Lundorf, Koordinator af Foreningsaktiver
årsberetning
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Koordinator af Samarbejder og Internationalisering årsberetning
På den internationale front har jeg har arbejdet tæt sammen med master student
coordinators (MSC) for at få denne gruppe bedre integreret i PF. Dette arbejde har blandt
andet ligget i at skabe klarhed og forståelse for MSC opgaver blandt
bestyrelsesmedlemmerne og omvendt. Dette har ledt til et tættere samarbejde. Jeg har
desuden arbejdet på at videreformidle hvad PF står for så MSC og de nye buddies kan
give denne information videre til de nye master studerende. i den forbindelse har jeg også
videre formidlet FAKUs nye liste over master studiernes tilknytning til studieråd, givet
adgang til PF ressourcer og materialer og hjulpet Sofie Didreksen (MSC gruppens leder)
med at designe et MSC logo der følger PFs visuelle identitet.
Jeg har været bestyrelses representant i general engeneering studierådet, hvor jeg har
forsøgt at følge med i hvad de internationale studerende har behov for fra PF og
repræsentere dem i mit virke som international koordinator. i forbindelse med Nordic 5
Tech (N5T) har jeg haft møde, både på DTU og på Aalto i Finland, hvor jeg har
repræsenteret PF i det internationale N5T samarbejde. Jeg har haft møder med lyngby
taarbæk kommune angående Vidensby samarbejdet for turisme, for at hjælpe dem til at
gøre Lyngby mere interessant for især internationale studerende.
Under samarbejder har jeg i samarbejde med Poul Svane arbejdet hårdt med at få PFs
Rabat Netværk op at stå. Dette netværk har gjort det let at få oprettet nye rabataftaler for
PFs medlemmer, og forretningslivet viser stor interesse for det. Vi lagde ud med at finde 8
rabat aftaler – der er siden kommet 2 ekstra til, som selv har taget kontakt til os. Jeg
havde kontakt til en lang række bilproducenter for at finde en sponsor bil til PF. BMW
viste stor interesse for dette, men vi var desværre ikke istand til at finde en aftale som
tilfredsstillede begge parter. Der er blevet oprettet små samarbejder med lyngby boldklub,
start-up-en Cocup, og jagttegnsskolen. Lyngby boldklub tilbyder løbende sponsorerede
events hvor PF medlemmer for gratis adgang til fodboldkampe. Jagttegnsskolen tilbyder
et jagttegnskursus på DTU Lyngby for DTU studerende til en favorabel pris. Planerne med
Cocup er at de via deres samarbejdspartnere skal købe blandt andet kaffe fra S-huset til
de studerende ved DTU. Videre har jeg været PFs repressentant i vidensbys
samarbejderne for byliv og handel, kommunikation og internationalisering. Hvor jeg har
fået kontakt til bylivet og præsenteret dem for de studerendes holdninger.
Ud over dette har jeg arbejdet med en række ad hoc projekter for PF. Her er der blandt
andet tale om at jeg har arrangeret receptioner og champagne brunch i forbindelse med
årsfesten. Jeg udarbejdede den 3 årlige arbejdsplads miljørapport i samarbejde med de
fastansatte i PF. På lager 4 har jeg i skrivende stund ryddet op på bestyrelsens hylder og
arrangeret oprydning i Januar, hvor jeg har planer om at få hele lageret ryddet i
samarbejde med de andre brugere. For at repræsentere PF har jeg været til en lang række
møder med folk fra og uden for DTU, stået bartender i kælderbaren snakket med de
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studerende, været på rustur og mødt op til events og receptioner med PF organer,
interessenter og samarbejdspartnere.
Mikkel Ammentorp Storm, Koordinator af Samarbejder og Internationale Anliggender

Koordinator af interne anliggender årsberetning
I 2018 har jeg siddet i PF’s bestyrelse som koordinator af interne anliggende, hvoraf min
primære funktion groft sagt har været at agere sekretær for PF’s bestyrelse. Derudover
har mine fokusområder været PF på de sociale medier og ad hoc. Derudover har jeg
siddet i Ligestillingsudvalget og DTUs portsbestyrelse som studenderrepræsentant.
Sekretær-posten er en post, der har eksisteret on and off i PF’s bestyrelse siden 90’erne
og det har været en fornøjelse at besidde denne post.
Arbejde internt i bestyrelsen: Denne del af arbejdet har indeholdt planlægning af
bestyrelses egne møder, lave dagsordner, fordeling af sekretariatsvagter i perioder uden
for 13-ugersperioden, have kalender overblik og sidde med bestyrelses fælles mail blandt
mange ting. De administrative opgaver er blevet varetaget på en, overordnet, god og
struktureret både. Dét at have en, der har det lidt bredere overbliv over b.la. kalenderen
har vist sig at være meget brugbart, da det fx har været muligt, hurtigt, at finde datoer til
fælles arrangementer med samarbejdspartnere som fx DSE og IDA. Dette har spillet godt
sammen med, at jeg har siddet med den fælles bestyrelsesmail, da jeg der igennem har
modtaget mange af disse invitationer og derved allerede har fundet datoer og fremlægge
dem til et bestyrelsesmøde. Udover de administrative opgaver har jeg også forsøgt at
rydde op på kontoret og have noget system i alle de forskellige materialer vi opbevarer.
Denne arbejdsopgave har vist sig at være stor og svær i perioder, da der er meget
gennemgang på bestyrelseskontoret og det oftest bliver brugt som opbevaringsrum af
ting efter arrangementer som fx folkemødet eller (v)Optur. Dog har det vist sig nyttigt at
skabe en smule overblik og system for de mere faste ting på kontoret.
SoMe: Der har i år været øget fokus på, hvordan PF præsenterer sig på de sociale medier.
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Inden for dette område har jeg sørget for at skabe oveblik over hvilke og hvor mange
opslag vi har lavet ugentligt. Der har været lavet 4-6 opslag om ugen og det har været i
fokus, at der har været mindst en dag imellem opslagene – dette har ikke altid kunne lade
sig gøre. På PF’ FB-side har der kun været delt PF-relevante opslag eller opslag omkring
ting PF eller vores samarbejdspartnere har været involveret i. Det øget fokus har før til at
vi har fåeet en reach på omkring 8000 mennesker(en øgning på ca. 1000 fra B’18
tiltrådte) og kombineret med ”opslagstavlen”, som jeg også har administreret, runder vi
omkring 10.000 mennesker. Udover øget reach har det større arbejde med Facebook også
ført til en samarbejdsaftale mellem DSE og PF, da DSE udtrykte ønske for at gøre brug for
den store reach på siden. Samarbejdsaftale er på årlig basis og indeholder økonomisk
støtte til PF’s S-Hus imod opslag på PF’s Facebookside.
Alle henvendelser omkring opslag på facebook, der ikke har været direkte PF-relevant er
blevet delt på opslagstavlen – dette inkluderer b.la. jobopslag og eksterne events.
Derudover er et bedre samarbejde mellem DTU og PF blevet etableret. Dette har resulteret
i koordinering af opslag for at skabe større reach – dette har været rigtig brugbart med
b.la. ”#talomdet’-kampagne, der kørte i foråret.
For at øge opmærksomhed omkring PF’s facebookside har bestyrelsen valgt at kører en
”like vores facebook-side”-kampagne i kælderbaren, som har kørt den ugedag, hvor vi har
været bartendere.
Udover at have arbejdet på Facebook, har jeg også oprettet en Instagram-konto til
bestyrelsen for at skabe et mere afslappet billede af, hvem PF’s bestyrelse er. Her er der,
ca. månedligt, blevet lagt hyggelige billeder op af sociale ting som vi har lavet sammen
internt.
Ad Hoc: I ad hoc-delen af mit arbejde har jeg haft fingrene i mange dele af foreningen.
Dette inkluderer b.la. hjælp til #talomdet-kampagne, været med til at afholde aktivfest,
været i radioen 2 gange(i forbindelse med #talomdet og engelsksproget undervisning)og
grundstenens 50-års jubilæum. Derudover har jeg været primusmotor i køkkenet til de
arrangementer, hvor PF skulle lave mad. Ad Hoc-delen af mit arbejde har fyldt rigtig
meget, men er også den del af min arbejde, der er sværest at skrive om, da det har været
meget spontant og oftest været bolde som andre bestyrelsesmedlemmer har smidt op i
luften eller ikke har været i stand til at løfte alene. Udover events og kampagne kan også
indsamling og udformning af årsberetningen og overleveringsbogen til B’19 nævnes.
Det har været en super sjov, udfordrende og dog til tider hårdt at sidde i PF’s bestyrelse,
men jeg har lært en masse og vil aldrig have været foruden oplevelsen. Tak for tilliden og
et rigtig godt år!
Anna Sidse Dinesen Deleuran, koordinator af interne anliggender
2018
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Fællesrådet
FRFU
Det er i 2018 gået rigtig godt i FRFU. Det ligger et stort forberedende arbejde op til hvert
FR-møde og ofte også et opfølgende arbejde bagefter. Vi er generelt rigtig tilfredse med
hvordan det er lykkedes os løfte disse opgaver. Vi har også nået en del mindre ting som
nok ikke kan ses udefra, men som har forsimplet vores eget arbejde og arbejdet for FRFU
fremover. En stor tak skylder vi til alle vores dirigenter og referenter i løbet af året, som
alle har været med til at få møderne i FR til at forløbe glat.
For dette,
Emil Kristiansen, FRFU

Fællesrådets møder
FR281
Til det tiltrædende møde blev der valgt FRFU, Politisk Gruppe og CREW-formænd. Der
blev nedsat en gruppe til at udarbejde retningslinjer for foreningens samarbejder med
eksterne partnere. KABS fik godkendt deres fokuspapir og mødeKABS. Ligeledes blev
bestyrelsen visionspapir også godkendt. Og bestyrelsens indstillinger til diverse poster
hvor PF har indstillingsret blev også godkendt, samtidig med at bestyrelsen fik overdraget
kompetence til at udfylde resterende poster.

FR282
Til dette første ’almindelige’ FR-møde blev der lagt ud med en længere
forventningsafstemning både internet i FR og mellem FR og FRFU. Dette er ikke noget der
tidligere har været tradition for, men virker til at være blevet taget positivt i mod.
Der var også til dette møde personer som skulle vælges. Her var det til PF Master Student
Coordinators, FR repræsentant til Klubudvalget og suppleringsvalg til FRFU. Og
konstituerings liste til klubudvalget blev godkendt. Samtidig med at lister til
fagligudvalget og socialudvalget blev forsøgt godkendt. Dog var listerne så fejlbehæftede
at dette ikke kunne ske. Og så blev principperne for klubudvalget ændret.
Det blev førstegangsgodkendt endeligt at skrive Krydsfelt ud af vores love. Og det blev
førstegangsgodkendt at fjerne muligheden for associeret medlemskab. Associeret
medlemskab var muligt at opnå for studerende på Maskinmesterskolen, men med
udgangspunkt i at den ikke længere ligge på campus blev denne mulighed foreslået
fjernet.
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PR gruppens lønforhold blev diskuteret. Det blev besluttet at beholde lønforholdene som
hidtil, men at begrænse gruppen fra 5 medlemmer til 4. Dette blev bragt til diskussion på
baggrund af at PR gruppen ikke havde kunne indbringe de reklame indtægter som der
oprindeligt var budgetteret med skule dække udgifterne til gruppen.

FR283
Dette møde var vissionsseminar. Der blev dels evalueret på målene fra foråret 2017. Hvor
overskriften var "Hvervning af medlemmer". Og der blev sat nye mål inden for at emne om
S-Huset.

FR284
Denne gang blev der hold FR møde på Ballerup campus. Der blev valgt medlemmer til
forretningsrådet, kritisk revision. Der blev endeligt godkendt konstitueringslister for
fagligudvalget og socialudvalget. En statut ændring som fjerner CREW-formændene fra
klubudvalget blev vedtaget. Dette fordi deres deltagelse ikke længere blev vurderet
relevant.
En liste af mål sat på visionsseminaret blev godkendt. Der var stillet forslag til lovændring
vedrørende visionsseminaret. Efter en diskussion frafaldt forslaget i den stillede form.
Men der blev besluttet at der skulle udarbejde forslag ud fra diskussion som kunne tages
op på et fremtidigt møde. Ligeledes var et forslag om statutændring vedrørende krav om
mødeindkaldelser for studieråd til diskussion, og heller ikke her blev det vedtaget. I stedet
blev det send tilbage til diskussion i FAKU.
Begge lovændringer vedrørende henholdsvis Krydsfelt og associeret medlemskab som
blev førstegangsgodkendt på FR282 blev andengangsgodkendt. Og dermed endeligt
vedtaget.

FR285
Semesterets sidste møde indeholdte også et par valg. Denne gang var det til Master
Student Coordinators, HUMOR Styrregruppe, Bestyrelsesevalueringsudvalget og
valgudvalget. Derudover blev forretningsrådsformandens forslag til et budget for
foreningen godkendt.
Der blev også udsendt en opfølgning på visionsseminaret i foråret 2017. Og der var igen
stillet forslag til lovændring vedrørende visionsseminar som denne gang blev godkendt.
Under eventuelt blev det bragt op at der var kommet en uklar melding om reglerne for
adgang til S-Huset på Facebook. FR udtrykte kritik af dette opslag, og at de ønskede en
opfølgning på dette.
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FR286
Der blev her fuldt op på meldingen på Facebook vedrørende reglerne for adgang til SHuset. Og der var som altid valg, denne gang til KABS Emne Udvalg Evaluerings Udvalg
og suppleringsvalg til Politisk Gruppe.
Lovændring vedrørende visionsseminar fra sidste møde blev andengangsgodkendt. Der
blev vedtaget nogle retningslinjer og principper for samarbejde med eksterne partnere.
Og der blev nedsat en gruppe til udarbejdelse af PF kernedokument

FR287
Dette møde var visionsseminar og blev afholdt på Ballerup campus. Her blev der
diskuteret ny struktur i KABS og for rusturene 2019, samt strukturen for Faglig- og
Socialudvalget.

FR288
Til dette møde var der valg til Sensommerfest styregruppe og suppleringsvalg til Master
Student Coordinators. Og så blev PFs indstillinger til universitetsvalget for både
Institutstudienævn, DTUs bestyrelse og Akademisk råd afgjort.
De mål der blev foreslået på visionsseminaret, blev diskuteret. Og en prioriteret liste blev
godkendt. Og målene sat på visionsseminaret i efteråret 2017 blev evalueret.
Et forslag til ændring af rusturstruktur, i forbindelse med overgang til 4 dages ture, blev
diskuteret kort. Og blev vedtaget med at mandat til Bestyrelsen og Inge til at finde den
bedste løsning. Og så blev en mindre ændring til Fælles Rådets mødekalender vedtaget.

FR289
Mødet i november var som altid domineret af de meget vigtige valg af både Koordinatorer
af Bachelorstudiestarten og Bestyrelse. Og som det ofte er sket gjorde disse punkter
mødet til årets længste. Dog var de ikke de eneste valg da der også blev valgt 2 personer
til forretningsrådet og kandidater til institutstudienævnet ved det nye institut for
sundhedsteknologi.
Et andet betydeligt punkt på dagsordenen var godkendelse af foreningsårsregnskab. Der
blev også vedtaget en ændring af retningslinjer for bachelorstudiestarten som præciserer
reglerne om samkvem mellem vektorer og russer.

FR290
Denne gang var det valg til Civilingeniøruddannelsens uddannelsesudvalg,
Diplomingeniøruddannelsens uddannelsesudvalg og Politisk Gruppe, og der var
supplerings valg til Sensommerfest styregruppe. Og der blev nedsat en gruppe til at
arbejde med nye KABS struktur, dog med en beslutning om at der skal findes flere
personer til gruppen.
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Kritisk Revision for regnskabs året 2017/2018 blev fremlagt. Og der var indstillet til
godkendelse af PF Kernedokument. Denne godkendelse blev dog udskudt på grund af
mange kommentarer fra studierådene, aa det ville være ineffektivt at indarbejde
rettelserne under mødet.
For dette,
Emil Kristiansen, FRFU
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Fællesrådets visionsseminar
Fællesrådets første visionsseminar
Det første af årets to visionsseminarer blev afholdt d. 5. april 2018 og startede med dejlig
aftensmad. Maden blev efterfulgt af en velkomst, introduktion til visioner og
visionsseminar. Herefter blev der evalueret på målene fra foråret 2017 og blev sat nye
visioner fra 2018.
Formålet var at evaluere på de visioner som er blevet sat i foråret 2017, arbejde videre
med dem og sætte nye undermål til de eksisterende. Da disse visioner fokuserer på
hvervning af medlemmer, blev der præsenteret der nogle medlemsstatistikker til
visionsseminaret. Efterfølgende var der workshop, hvor vi snakkede om hvilke af målene
der skulle forstat arbejdes videre med.
Visionerne der skulle nedsættes for 2018 blev baseret på følgende overordnede vision for
PF:
PF’s S-hus er et samlingssted for studerende. S-huset er et sted der altid udvikler sig for
at sikre aktiviteter og events for alle DTU-studerende. Disse værende alt fra fest og
teaterstykker til events med motorcykler og keramik.
Der blev en nedsat række SMART mål (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and
Time bound), med formålet at komme tættere på ovenstående vision. Her blev der nedsat
mål specifikt for S-Huset, Læsesalen i Lyngby og Ballerup, samt for Kælderbaren og
Verners kælder. Disse mål har foreningen og bestyrelsen arbejdet med siden seminaret
og skal evalueres i foråret 2019.
Fællesrådets andet visionsseminar
Det andet af årets to visionsseminarer blev afholdt d. 4. oktober 2018 og blev afholdte på
Ballerup. Da der endnu ikke er køkkenadgang på Ballerup campus blev deltagerne bedt
om selv at medbringe mad og ellers var det muligt at købe S-Hus-sandwich til
indkøbspris, samt sodavand. Efter maden blev der budt velkommen og aftenens program,
det overordnede mål og gæster blev præsenteret.
Til dette visionsseminar var følgende af PF’s overordnede visioner i fokus:
”PF har en ledelsesmodel med passende styringsværktøjer til at varetage både den
frivillige del og forretningsdelen af foreningen.”
Herunder med fokus på ”Ny stuktur i KABS og for rusturene 2019” og ”Faglig- og Socialudvalget i fremtiden”
Den diskuterende og visionsdannende del af visionsseminaret var opdelt i 2 dele:
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Først præsenterede KABSeueu den nuværende situation og problemstilling, hvorefter
deltagerne blev delt ud i 6 grupper, der på baggrund af oplægget skulle lave nogle visioner
og hvis muligt SMART-goals. Efter en times tid i grupperne, skulle hver gruppe fremlægge
disse.
Denne procesdure blev gentaget efter formanden for Socialeudvalget og formanden for
Fagligudvalget havde fremlagt deres den nuværende situation og problemstilling.
Hele visionsseminaret mundede ud i, at de pågældende repræsentanter for udvalgene
(KABS og Faglig- og Social-udvalget) tog tanker, SMART-goals og feedback med tilbage
til deres bagland og i samarbejde med hele udvalget fik udarbejdet nogle gode SMARTgoals. Disse blev fremlagt for FR på det efterfølgende FR-møde.
PF’s bestyrelse takker for deltagelsen og engagementet fra vores frivillige, der sørger for
at styre vores forening med en endnu stærkere fremtid!

Årsberetning skrevet af
Lars Holm(første visionsseminar) og Anna Sidse Deleuran(andet visionsseminar)

BRUTTO
Brutto
BRUTTO står for Bestyrelsens Rådgivende Udvalg Til Taler O.lign, og er samlingen af
gamle PF bestyrelsesmedlemmer. I starten af 2016 blev der afholdt et stort 170 års
jubilæum for Polyteknisk Forening, hvor alle tidligere bestyrelsesmedlemmer blev
inviteret. Det er ved at være tid til at lave et lignende arrangement igen. Undertegnede og
en gruppe af tidligere bestyrelsesmedlemmer kiggede på at lave et arrangement i starten
af 2019, men besluttede at det skulle udskydes og samles med S-Husets 50 års
fødselsdag den 13. december 2019.
For dette,
Lars Holm
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Studieråd
Konstituering af råd
Valgudvalget 2018 bestod af 3 hårdtarbejdende medlemmer af FR samt én fortravlet
foreningsformand.
Konstitueringen af studierådene og Universitetsvalget har været processer der krævede
et utal af e-mails, telefonopkald og sure Facebook-beskeder. Dog har humøret altid været
højt og arbejdet effektivt i valgudvalget. I løbet af de lange arbejdsmøder har der også
været plads til at spise lidt god mad og grine af alle de små ting der er gået galt og skulle
fixes.
Efter at have afsluttet de sædvanlige arbejdsopgaver er VUV18 nu i gang med at lave en
række forslag til ændringer af love og statutter således at valgprocessen bliver mere
effektiv i fremtiden. Derudover arbejdes også på en bedre oversigt over ISN’erne således
at FAKU er bedre rustet til at fordele pladserne i 2019.

Konstituering af studieråd
Konstitueringen af studierådene forløb som den altid gør – med rod i listerne,
overskredne deadlines og formænd der ikke svarer på e-mails. I sidste ende faldt det hele
dog på plads som det skulle. I 2019 vil PF derfor bestå af 21 studieråd med i alt 601
medlemmer. Det mindste råd har 15 medlemmer – det største har 45. Det er fortsat en
væsentlig større procentdel af civilbachelorstuderende end diplomstuderende der
engagerer sig i et studieråd.

På vegne af Valgudvalget 2018,
Andreas Ipsen

FAKU
I løbet af 2018 har FAKU formået at afholde 7 møder, heraf 3 obligatoriske fondsmøder
for FAKU fonden. FAKUFU har i 2018 bestået af Nanna Ylva Cohr Lützen (Transportrådet)
og Thor Biering Rohdin (C. BygDesign). Philip Sørensen (Biorådet) blev valgt som
supplement til FAKUFU i september 2018. Møderne har primært været et forum til
diskussion af problemer som studierådsformænd kunne have ift. sit råd, hvor fx afvikling
af novembermødet igen har været på dagsordenen. Overordnet set har formelle
ansvarsopgaver som studierådene har jf. PF’s vedtægter fyldt en del i året, hvor der både
har været gjort opmærksom på at studierådsformænd skal offentliggøre referater fra
studierådsmøder rettidigt, ligesom der også rettidigt skal laves en offentlig indkaldelse til
studierådsmøder igennem PF’s hjemmeside.
Ny lokalebookning for studierådsmøder: Møderne i 2018 resulterede i en helt ny måde for
studierådene at reservere mødelokaler samt køkkenfaciliteter i forbindelse med
studierådsmøderne. Før i tiden plejede disse faciliteter at blive booket efter et “først-til-
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mølle” princip, hvilket resulterede i nogle råd, der havde svært ved at finde
køkkenfaciliteter til stort set hvert studierådsmøde. Derudover var reservering af lokaler
før i tiden ikke altid dimensioneret efter rådets størrelse, hvilket kunne betyde at et relativt
lille råd kunne få tildelt et relativt stort lokale. Med det nye system bliver alle PF lokaler til
alle studierådsmøder fordelt af et samarbejde imellem FAKU og en bestyrelseskontakt, og
eventuelle uenigheder i lokalefordelingen kan tages op på et FAKU møde til diskussion.
Med denne model sikres der dermed lige ressourcer til alle studieråd.
Oprettelse af Bogstøtten - Polyteknisk Boghandels studentersociale fond: 2018 var også
året, hvor FAKU fik rådighed over en nyopstartet fond, med penge doneret af Polyteknisk
boghandel. Pengene er blevet doneret til PF med henblik på at styrke studiemiljøet på
DTU, og det var fra starten tiltænkt at være for PF medlemmer. I alt er det tænkt at
25.000,- kr skal doneres til PF på en årlig basis, hvorfra uddelingen af disse midler sker
ud fra en ansøgningsprocess, der går igennem FAKU. En del af FAKUs opgave har derfor i
år været at tilpasse sig denne nye fond, og hjælpe med at opstillle retningslinjer, samt et
ansøgningssystem for fonden. Indtil videre søges fonden pr. email til FAKU@pf.dk, og
behandling af fondsansøgninger sker på de allerede eksisterende fondsmøder i oktober,
februar og september.

C.Bio-rådet
Struktur
Ved konstitueringsmødet i efteråret valgte retningerne C. Bioteknologi og C. Teknisk
Biomedicin at stille op som ét råd, hvor det tidligere har været to råd i et tæt samarbejde.
Det betyder at der i 2018 er blevet afholdt 9 møder, hvoraf 3 af dem har været med den
nye struktur. Dette har derfor halveret antallet af repræsentanter rådet har i flere udvalg,
men i FR har rådet grundet sin størrelse fået lov til at sende 3 repræsentanter. Denne
beslutning blev taget på baggrund af, at de to råd i flere år har opereret som én enhed, og
tidligere havde problemer med at være beslutningsdygtige til møderne, da der ikke var
nok fremmødte fra de to separate råd.
Hvervning af medlemmer
I år har Biorådet taget en ny tilgang til hvervning af nye medlemmer. Der er kommet et
fokus på at have Biorådets medlemmer mere synlige og med til arrangementer, hvor de
nye studerende er til stede. Dette er gjort i samarbejde med Bioalliancen fra studiestarten.
F.eks. har det betydet at hyttebumse-holdet på Bioalliancens hyttetur bl.a. bestod af flere
medlemmer fra rådet, som kunne fortælle om rådet på hyttetur og har deltaget i alle rusaktiviteterne, hvor de nye studerende kunne komme med spørgsmål.
Ketonen
I 2018 har Biorådet startet sin egen studiecafé Ketonen. Formålet med denne er at tilbyde
hjælp til studierne for studerende i 2. kvadrant. Dette tilbydes af frivillige studerende på C.
Bioteknologi og C. Teknisk Biomedicin. Den har været afholdt 1-2 gange ugentligt, først i
et lokale i bygning 202, og senere i Etherens lokaler i bygning 208. Da der tilbydes gratis
kaffe og kage er har der i den sidste halvdel af 2018 været et samarbejde med instituttet
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Bioinformatics om brug af deres køkken ved Gedestalden.
Der har været arbejdet hårdt på at forbedre denne studiecafé yderligere, hvilket er blevet
gjort gennem sponsorater fra bl. a. DSE, Hounisen og BKI kaffe. Desuden har vi indledt et
samarbejde med CAS for at gøre Gedestalden mere egnet til at bruge som studieområde
bl.a. med henblik på at Ketonen kan rykkes der hen. Ketonen har været en stor succes
blandt de 1. årgangs studerende, og er noget rådet fortsat vil have fokus på ind i det nye
år.

C.Byg-rådet
Civil BYG-rådet er i år kommet op på 45 konstituerede medlemmer og endnu engang med
fin opbakning fra den nye årgang.
Sociale arrangementer:Vi startede året med at afholde en forsinket julefrokost i januar.
Tilslutningen til arrangementet var ikke overvældende, men det var en hyggelig og festlig
aften alligevel.
Der blev desuden planlagt en påskefrokost, som dog ikke blev til noget grundet for få
tilmeldinger.
Hvert år er rådet med til at afholde en byg-fest. Som noget nyt prøvede vi at planlægge
det sammen med BIX, hvilket var en stor succes.
Første weekend i 3-ugers i juni afholdte vi den årlige hyttetur. Vejret var skønt og vi havde
en rigtig dejlig tur, selvom tilslutningen ikke var som håbet. Næste år er det nu planlagt, at
vi skal være i en mindre hytte.
Der er på nuværende tidspunkt en masse sociale arrangementet på tegnebrættet. Ud over
de faste arrangementer som byg-fest og julefrokost, er vi i gang med at planlægge et
”byggerne bowler og buldrer”-arrangement, som formentlig bliver afviklet i foråret.
Faglige arrangementer: Vi har i løbet af året afholdt 3 skemadating-arrangementer, hvor
studerende kan komme forbi til et uformelt frokost-arrangement, hvor de kan få hjælp fra
ældre studerende til at sammensætte en studieplan. Vi plejer at lægge arrangementerne i
løbet af 3-ugersperioderne men har i år forsøgt os med at lægge det i december, hvor vi
ydermere bestræbte os på også at henvende arrangementet mod kandidatstuderende.
Vi har i foråret nedsat et Fagligt Task Force, der arbejder på at få planlagt og afviklet
nogle flere faglige arrangementer såsom byggepladsbesøg og faglige oplæg.
Tak for et rigtigt godt år og vi glæder os alle til et nyt og spændende PF år!
Ida Ørduk Hoffmann og Lars Holm, Formand og næstformand for Civil BYG-rådet 2018

33

C.Bygdesign-rådet
Nyt liv i rådet: I år er antallet af konstituerede medlemmer af Civil BygDesign rådet (Civil
Bygningsdesign rådet) steget til 26 medlemmer, med stor opbakning fra studerende på 1.
samt 3. semester. Denne forøgelse i medlemmer har bragt en masse nyt engagement og
inspiration til nye projekter ind i rådet. Disse kræfter har været værdsat højt, da der i år
har været stor udskiftning. Mange ældre rådsmedlemmer har i det forgangene semester
være på udveksling eller færdiggjort deres studie, hvilket har betydet at vi i år også har
måtte vinke farvel til en masse medlemmer. For at give de nye studerende mulighed for,
at falde godt til på deres nye studie, inden de begynder at snuse til hvad C. BygDesign
studierådet er for en størrelse, har rådet indført halvårlig konstituering, hvilket normalt er
placeret i februar eller marts måned. Her forventes det for rådet at antallet af medlemmer
forøges, da der i det foregående semester har siddet flere studerende med til møde, som
ønsker at blive konstitueret.
Sociale og faglige arrangementer: Grundet den store udskiftning af medlemmer i år, har
mængden af sociale arrangementer ikke været stor, dog er det lykkedes at afholde et par
stykker. Her kan bl.a. nævnes Meet’n’greet, hvilket har været et tiltag fra nye medlemmer.
Her var det muligt for de nye studerende at møde medlemmer fra rådet til en sludder om
hvad det er vi egentlig går og laver over en øl, som rådet delte ud. Rådets årlige
påskefrokost blev i år ikke afholdt, grundet manglende opbakning, hvilket gav anledning
for rådet til at snakke om, hvordan man ville kunne vække studerende fra
BygningsDesigns lyst til at deltage i sociale arrangementer. Denne snak resulterede i en
sommerfest i Frugthaven ved 127 arrangeret af rådet. Kombinationen af lækre drikkevare
solgt i baren, grillmad, loungemusik og lækkert sommervejr gjorde dette arrangement til
en kæmpe succes. Af faglige arrangementer afholdte rådet igen, i samarbejde med CAS
(Campus Service), den årlige rundvisning på Lyngby Campus. Dette arrangement bestod
af en rundvisning i de nye bygninger på campus, samt et oplæg omhandlende DTU´s
arkitektur og udvikling holdt af direktøren for CAS.
Fremtidsperspektiver: Da rådet i år har gennemgået et ”generationsskifte” håber vi på et
mere roligt år i 2019, som forhåbentligt giver rådet mulighed for at ligge en masse kræfter
i kommende sociale samt faglige arrangementer. Planlægning af de første arrangementer
er allerede i fuld gang og rådet glæder sig til at kunne tilbyde de studerende på
Bygningsdesign mulighed for at deltage i disse. Udover at en masse arrangementer i
skrivende stund ligger på tegnebordet hos rådet, er det besluttet at rådet trænger til et nyt
logo. Dette skulle gerne være færdigt i starten af 2019 og rådet glæder sig meget til at
afsløre og fremvise dette. Derudover har C. Bygningsdesign bacheloren fået ny
studieleder, Henrik Almegaard, som rådet ser frem til at arbejde sammen med.

For dette,
Anne Arendt Louring og Julie Lindgaard Hald, Hhv.
Næstformand og formand for Civil BygningsDesign
rådet 2018/2019
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C.SAS og C.Design-rådet
DISASterrådet, som indebærer retningerne: Design og Innovation (D&I) og Strategisk
analyse og systemdesign (SAS), har haft et spændende år. Hvor vi tidligere var to
forskellige råd, har vi nu slået os sammen til et samlet råd, og skiftet navn fra Designrådet
til DISASterrådet. Vi har afholdt en række sociale og faglige events hvor af kan nævnes:
Projekt konfetti: For at øge de studerende på D&I forståelse for hvad uddannelsen kan
bruges til, blev der på initiativ fra rådet i foråret arrangeret et event hvor ældre studerende
og færdigt uddannede holdte oplæg om designprojekter og specialer til inspiration for
andre studerende. Dette var igen i år en stor succes.
Rådshyttetur: Der er blevet afholdt en vellykket rådshyttetur for designrådets medlemmer,
hvor der bl.a. blev leget lege for at styrke fællesskabet og afholdt workshop, hvor vi
diskuterede rådets visioner. Der blev diskuteret hvad man kan gøre for at rådet virker
mest muligt imødekommende for nye studerende og der blev diskuteret et eventuelt
navneskift af rådet, da navnet ”designrådet” kan virke ekskluderende for SAS. Et nyt navn
er dog endnu ikke blevet vedtaget.
Vandkamp: Lige inden sommerferien arrangerede vi vandkamp på 2. kvadrants
fodboldbaner for alle. Fremmødet var ikke så stort som forventet, men dem der mødte op
hyggede sig. Det er noget vi gerne vil fortsætte med at afholde næste år, hvor vi håber det
bliver større.
Introdag: Som tidligere år har gjort det, serverede rådsmedlemmer burgers for de nye
studerende på D&I og SAS på deres introdag og der blev holdt oplæg om rådet.
Hyttetur for russerne: Turene blev igen i år holdt hver fra sig. Der var stor tilslutning fra
russerne på turene som forløb vellykket.
Brætspilsaften: Vi har i år valgt at afholde en brætspilsaften i stedet for den traditionelle
rød-gul-grøn fest som Design/SAS plejer at afholde. Den blev afholdt på Osten, og der
blev bla. Solgt mad på fad. Brætspilsaftenen var en succes særligt blandt designrussere
og det er ligeledes noget vi vil prøve at fortsætte med næste år.
Samlet set har det været et godt år for DISASterrådet
Asbjørn Martin Kruuse

C.ElNet-rådet
I 2018 har vi:
 Fået 25 konstituerede medlemmer
 Afholdt 7 studierådsmøder
 Skrevet 53 siders referat
 Brokket os over 63 forskellige problemer
Vi har i år i ElNet haft nogle ændringer, blandt andet har vi i år mistet en KABS, da Elektro
og NetIT KABS rollen er blevet slået sammen til en enkelt person fra 2019, for at mindske
det samlede KABS antal i PF. Det er dog ikke helt gelt, da vi til gengåld har fået en ny linje,
Bæredygtigt Energi Design under vores vinger, og lavet studiestart sammen med dem, så
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der stadigvæk er 2 KABS.
I samme forbindelse har vi også valgt at lade Bæredygtig Energi retningen være med i
ElNet-rådet indtil videre. Men på Elektro og NetIT retningerne er der også sket nye ting.
NetIT retningen har efter mange år med Lars Staalhagen som studieleder, nu fået Henrik
Wessing som ny studieleder.
Derudover har vi i ElNet rådet også sørget for at Elektro har fået en følgegruppe, der
allerede lyder til at være godt kørende.
Igen i år har vi afholdt HHH(Herre Hyggelig Hyttetur), vores årlige hyttetur for alle årgange
på ElNet er også blevet afholdt i 2018, d. 16.-18. marts. Vi var i Polar Hytten, og det var
super hyggeligt. Den sagnomspundne Solvogn kom og sørgede for fantastisk musik fra
morgen til aften.
Førhen har vi i ElNet afholdt et årligt julefrokost arrangement, der dog til sidst døde ud,
grundet mange arrangementer i juleperioden. Men i 2018 er traditionen genopstået som
en påskefrokost, og det var rigtig hyggeligt. Den blev afholdt i Hegnet, der dog var lidt for
stort.
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle der har været en del af ElNet i år, og
glæder mig meget til at se hvad næste år bringer for ElNet.

Jakob Rydhof, Formand for ElNet-rådet 2018

C.GE-rådet
The council started of the year by hosting the annual International Dinner. As we are an
international study line, this is the event where all the internationals along with the
Danish of course, show of their best dishes and drinks. The event was, as with the
previous year, a success.
In April, the cabin trip for all GE was held at Klintehytten. A group of council members
acted as “vectors” on the trip, where the theme was Harry Potter and everyone was
divided into different houses. After the cabin trip we found ourselves in the fortunate case
where we had used less money than assumed and the leftover money was used to hold a
barbeque as a “goodbye event” in May for the significant amount of us that were going on
exchange in the following semester.
Throughout the semester there was also quite a bit of discussion about proper english
translation for some of the course materials we have. The integration and direction of GE
as a line was also discussed along with our head of studies and the dean.
This autumn gave us the third, and by far biggest, generation of GE. Many of them have
joined the council and we’re vital in planning the GE Christmas Dinner that we held for all
GE in November. This is then also the first time in history that GE have 3 generations,
making it a milestone for the council as we are also growing along with the line both in
tradition and diversity.
We are currently in the process of planning our usual events being the International
Dinner and the Cabin Trip. But along with this, we are working on making a field trip to
Copenhagen. As a lot of us are internationals and live on campus, we do not know the city
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very well and the council wants to introduce the beauty of the city to the young
internationals.
Looking forward to a new year in PF and in the council, to see the traditions, the
community and the development.
Regards,
Oda Johanna Agdal, chairman of GE

C.Kemi-rådet
Rådet er vokset igen i år, og der blev konstitueret 32 medlemmer i oktober. For andet år i
træk blev C. Kemirådet kåret til årets råd.
C. Kemirådet har diskuteret mange af de FR (fællesrådet) punkter der har været i løbet af
året, så FR-repræsentanterne kunne repræsentere rådet, så godt som muligt. Vi har også
diskuteret, hvad for nogle nye kurser, der burde være, og hvornår de burde ligge. Der er
blevet kæmpet for, at vi kunne få et lokale der kan blive brugt af studerende, og dette ser
ud til at blive en realitet næste år.
C. Kemirådet arrangerede mange begivenheder i løbet af 2018. Der er igen år blev afholdt
barcrawl og julefrokost, som begge var kæmpe succeser. Julefrokosten blev hurtigt
udsolgt, hvorfor der overvejes, om den skal udvides. Chemistry Inspiration Lunch blev
afholdt i efteråret, hvor de bachelorstuderende kunne høre om de forskellige
kandidatretninger, man kan studere videre på, når bacheloren er i hus. Der var mange fra
rådet, der gav en hjælpende hånd til sensommerfesten, hvor vi i år var i telt med EL-NET
og C. BygDesign, hvilket gik rigtig godt.
I år blev der for første gang lavet en bankoaften med det periodisk system og det var en
kæmpe succes. Af denne grund er der planer om at afholde en ny bankoaften i det
kommende forår, 2019. Der blev desværre ikke afholdt nogen hyttetur i år, da alle hytterne
var booket. Der er dog blev booket en hytte til næste år.
Vi har også kunne afholde Nordisk Kemiteknologi Konference her på DTU, hvor vi havde
besøg af studerende fra Norge, Sverige og Litauen, hvilket skabte stor glæde og styrkede
båndet mellem os.

For dette
Anders Bogh Jacobsen
Formand for C. Kemirådet
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C.MediKoBS-rådet
Efter 2 år som formand, har Jacob valgt at træde tilbage og lade en ny komme til. Det blev
Louise, der med sin positive attitude og gå på mod, der blev valgt som formand. Vi glæder
os alle i rådet til at se hvilken ny spændende retning rådet skal i, men vi er alle sikre på at
det nok skal blive en succes.
At være en del ar PF studiestart kører som smurt i olie. Det er andet år at vi 100% er en del
af PF studiestarten. Alle er glade for dette valg, og der er en positiv attitude omkring det
hele. Russerne er glade og der er også nogle russerne der har valgt at blive en del af
studierådet med ansvarsposter.
Der er ved at komme et lille generationsskifte i rådet. Den gamle garde er så småt ved at
blive kandidater, og de nyere medlemmer er ved at finde deres fodfæste og overtage
styringen.
Igen i år blev vores julefrokost holdt i samarbejde med Kvantitativ Biologi og
Sygdomsmodellering. Det var en fantastisk aften med underholdning, fest og farver.
Festens succes blev skabt på baggrund af det gode samarbejde der er i rådet mellem
begge studieretninger, og det er en fornøjelse at deltage i møderne, som oser af
konstruktive diskussioner, sjov og ballade samt en fælles interesse om at gøre vores
studieretninger endnu bedre.

C.VBM-rådet
Ingen årsberetning modtaget

C.NSA-rådet
Generelt: NSA-Rådet er fortsat et fordelagtigt samarbejde mellem de to linjer C. Geofysik
og Rumteknologi samt C. Fysik og Nanoteknologi.
I år består rådet både af en del nye, meget engagerede medlemmer, og en masse meget
dedikerede medlemmer, der har været en del af rådet længe. Vi har derfor et pænt
fremmøde ved hvert møde. Efter sommerferien valgte Søren Anton Kuhberg ikke at
genopstille som formand, der blev derfor valgt en ny formand for Fysik og Nanoteknologidelen af rådet. Dette blev Martin Lau Nielsen. Emma Aabo Nielsen genopstillede som
formand for Geofysik og Rumteknologi-delen af rådet, hvor hun blev genvalgt. Noget der
har fyldt meget for NSA-Rådet, samt de to linjer generelt, i 2018, har været, at vi mistede
vores gamle Nanobar. Dette startede før sommerferien, hvor vi fik at vide at lokalet skulle
bruges til en forsker og hans team. Søren og Emma fik i samarbejde med
institutdirektøren på DTU Fysik og studielederen for Fysik og Nanoteknologi fundet den
bedst mulige løsning, på baggrund af de ønsker der kom fra rådets side ved de
almindelige og ekstraordinære møder, der blev holdt i denne sammenhæng. Nanobar er
nu flyttet over i et lidt mindre lokale. Her har vi fået installeret helt nyt køkken, samt fået
en masse nyt inventar. Trods en del skepsis fra starten er det nye Nanobar blevet
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modtaget rigtig godt og vi har alle i fællesskab formået at få flyttet det personlige og
hyggelige med fra det gamle til det nye Nanobar.
Faglige tiltag Studiecaféen er fortsat en kæmpe succes og benyttes flittigt af de
studerende. Den tilbyder også en eksamenscafé for 1. semesters studerende i kurset
Mekanik og fysisk modellering, som er det kursus der hovedsageligt fokuseres på til
daglig i studiecafeen.
Dog er det også en tidskrævende opgave at administrere studiecaféen, hvilket har gjort at
der er blevet oprettet en betalt stilling til den person, der står for den administrative del af
studiecafeen. Derved er studiecaféen et samarbejde mellem rådet og DTU Fysik, der har
valgt at oprette denne stilling.
Sociale tiltag:NSA-Rådet har i starten af året endnu engang afholdt sin traditionsrige
hyttetur, der er åben for alle årgange på de to retninger. Turen er år efter år en kæmpe
succes, der altid bliver enten udsolgt eller tæt på udsolgt. Vi har i år haft et
hyttebumsehold med, hvilket har fungeret bedre end at lade forskellige hold lave
måltiderne. Hyttetursudvalget er allerede i fuld gang med at planlægge hytteturen 2019.
Efterhånden er det blevet en tradition at man i starten af det nye år holder den interne
julefrokost for året før. Dette var tilfældet igen i år, hvor vi i starten af 2018 afholdte den
interne julefrokost for 2017. Efter sommerferien blev der afholdt et introduktionsmøde
samt grillaften, hvor Emma og Søren gav et oplæg, om hvad NSA-Rådet er både i forhold
til den studerende og Polyteknisk Forening. Herefter blev der tændt op i grillen, og de nye
studerende havde mulighed for at mingle lidt med hinanden samt de ældre studerende i
rådet. Til sensommerfesten delte NSA-Rådet igen telt med Miljø og Generel Engineering.
Dette var en succes. I november måned blev der afholdt en julefrokost for alle de
studerende på de to retninger. Udvalget der stod for dette var en smule pressede, med alt
der skulle ordnes, men fik stablet en rigtig god og hyggelig julefrokost på benene. I år blev
der taget et nyt tiltag i forhold til baren, hvilket var at der hele tiden skulle være en rimelig
ædru arrangør i baren, for at sikre at alt gik som det skulle. Dette fungerede godt.
Igen i år har der været afholdt en klippe-klistre dag med glögg og æbleskiver i slutningen
af november. Det blev stablet lidt hastigt på benene i samarbejde mellem formændene og
KABS samt et par vektorer. Det endte med at blive en hyggelig eftermiddag og nanobar
blev fyldt med julehygge inden eksamensperioden blev skudt i gang.
Da Nanobar blev flyttet til nye lokaler i år skulle der også holdes house-warming. Dette
blev afholdt i starten af december, med lidt julehygge og blev derved til jule-warming. Til
denne house-warming var både de studerende samt forskerne og de ansatte, der er flyttet
ind ved siden af det nye nanobar, inviteret. Initiativet blev taget for at skabe god stemning
fra starten blandt os studerende og forskerne, der flyttede ind i
lokalerne lige op af vores. Stor tak til alle NSA-rådets medlemmer for

alt, hvad de har gjort i 2018
Martin Lau Nielsen og Emma Aabo Nielsen, NSA-rådsformænd 2018
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C.P&K-rådet
2018 har været et roligt år for Produktion og Konstruktion som linje og dets P&K råd. Et
P&K-seminar fandt sted, hvor Studieleder Knud Erik Meyer sammen med repræsentanter
fra DTU’s ledelse, Professorer på P&K’s kurser samt repræsentanter fra P&K-rådet skulle
drøfte fremtiden for P&K. Dette være sig emner som specifikke kursusændringer, antallet
af kvinder på P&K-linjen samt et bedre navn for P&K. De specifikke resultater fra dette
seminar er dog ikke kendte på tidspunktet for denne beretning.
I samarbejde med instituttet blev der også̊ endnu engang afholdt skemadating, hvilket
som altid var en succes. Derudover blev der igen i år holdt de klassiske arrangementer:
introdag, julefrokost og hyttetur for russere samt hyttetur for resten af P&K.
Efter succesen med European Mechanical Engineering Student Counsel Congress, som er
forkortet EMESCC, som vi afholdt i 2016 havde vi igen 4 repræsentanter sammen med en
enkelt repræsentant fra Maskin-rådet til EMESCC 2018 som i år blev afholdt i Helsinki,
Finland. Det blev her endnu engang fundet ud af, at på trods af at vi kan have vores
uoverensstemmelser de studerende, DTU og undervisningsministeriet imellem, så har vi
det ret godt som studerende på DTU.

På vegne af P&K rådet
Nicklas Bent Israelsenm P&K rådsformand 2018

C.S/M-Kid-rådet
Generelt
Software-Mattek-og-Kunstig-Intelligens-og Datascience-rådet (S/M-Kid rådet) har en
medlemsbase af 72 engagerede medlemmer. Som noget helt nyt repræsenterer vi nu tre
retninger og ønsker den nye bachelorretning C. Kunstig Intelligens og Datascience stort
velkommen. På nuværende tidspunkt fungerer vi som et inkubatorråd, og de nye
studerende suger så meget til sig som muligt. For at fremme motivationen til at tage del i
planlægningen af arrangementer med mere fortsættes et point-baseret
belønningssystem for S/M-Kid rådet. På baggrund af dette blev der i september også
uddelt præmier til de rådsmedlemmer med fleste point.
Arrangementer
I 2018 holdt S/M-Kid rådet hyttetur for alle interesserede studerende på tilknyttede
retninger. Hytteturen gik til Sommerlejren med plads til cirka 60 mennesker. Der var både
plads til sjov og fest samt mere seriøse indslag som virksomhedsbesøg af Danske Bank,
Accenture og IT minds.
I 2018 blev der endnu engang afholdt en pigeaften for de kvindelige studerende på S/M-
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Kid. Da der ikke er så mange kvinder på studiretningerne, som rådet repræsenterer, er
dette en mulighed for, at de kan mødes på tværs af studieretninger og årgange.
Naturligvis var der også tre-retters serveret af nogle af de mandlige rådsmedlemmer.
I løbet af 2018 er der også blevet afholdt faglige events med forskellige virksomheder
som Netcompany. Disse events faciliteres for at skabe en god kontakt mellem de
studerende og virksomhederne. I 2018 har f.eks. været et event om Blockchain for at give
de studerende indblik i helt ny og spændende teknologi som skaber værdi i virksomheder.
Af andre faglige arrangementer fortsætter S/M-Kid rådet også med at afholde
studiecaféer nogle gang i semesteret. Her er der mulighed for at studerer, hvor der også
er gode muligheder for at spørge medstuderende om hjælp. Derudover er der også kaffe
og kage til caféerne.
I juni afholdte S/M-Kid rådet sammen med DTU Compute en sommerfest, hvor både
studerende og ansatte fra instituttet var inviteret. Her var der kolde fadøl og sodavand,
grillmad og is. Sommerfesten blev holdt i lækkert sommervejr en fredag eftermiddag, hvor
studerende og undervisere fik mulighed for at mødes og snakke i lidt mere afslappede
omgivelser end til hverdag.
For at styrke det interne forhold i S/M-Kid rådet, blev der afholdt en påskefrokost i april
for medlemmerne. Her blev der hygget over god mad og snaps.
Fremtidsperspektiver: I det forgangene år har rådet haft fornøjelsen af at arrangerer en
række sociale og faglige events til fordel for alle studerende på studieretningerne
Softwareteknologi, Matematik og Teknologi samt Kunstig Intelligens og Data. Vi håber, at
vores rådsmedlemmer også fremadrettet vil hjælpe med at afholde disse events.
S/M+KID-rådet varetager rigtig mange studerenes interesse og endnu flere nu, hvor vi
også omfatter Kunstig Intelligens og Data. I løbet af 2019 vil der blive taget stilling til, om
dette samarbejde skal fortsættes som ét råd. Derudover vil vi i 2019 fortsætte med at
holde den gode kontakt til både virksomheder og instituttet, da disse samarbejder er
utrolig vigtige for rådet og derved de studerende.
I medgang og modgang,
Aksel Kaastrup Rasmussen, Matematik og teknologi
formand 2017/2018
Toke Bøgelund-Andersen, Matematik og Teknologi formand
2018/2019
Benjamin Lam, Softwareteknologi formand 2017/2018

D.BIX-rådet
Studierådet repræsenterer studieretningerne Byggeri & Infrastruktur, Eksport & Teknologi
og Arktisk teknologi. BIX-rådet er i skrivende stund 25 konstituerede medlemmer.
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Faglige tiltag
Der er blevet afholdt et BygBesøg til MetNord hvor de studerende har kunne komme en
tur den i metroen og hører om det omfattende anlægsbyggeri. Ved tiltrædelse af den nye
studieleder for Byggeri & Infrastruktur var han, Jørgen Knopp forbi til en snak om
samarbejdet mellem studieleder og studieråd. Han roste os samtidig for det gode
samarbejde der her været omkring studiestart, infomøder om fagpakker og BygBesøg.
Ved tiltrædelse af ny studieleder på Eksport & Teknologi har vi haft en repræsentant forbi
til en snak om samarbejdet mellem studieleder og studieråd.
Sociale arrangementer
Vores hyggeråd har afholdt både påske- og julefrokost for de aktive medlemmer af
studierådet. Vi har i det forgangne år skabt et godt samarbejde med Civil BYG-rådet til
både sensommerfesten og en fest for de mange studerende vores to studieråd
repræsenterer. Da dette har været en succes har vi fortsat samarbejdet i det nye år med
endnu en fest.
Hytteture
BIX-rådet har været med til at afvikle både sommer- og vinterhytteture. Vinterhytteturen
blev afviklet i samarbejde med de andre diplomstudieretninger med vinterstart, dette har
været givende for alle parter. Sommerhytteturene for henholdsvis Eksport & Teknologi og
Byggeri & Infrastruktur er blevet afholdt med stor succes på trods af begrænset
deltagelse. BIX-rådet takker FAKU-puljen for støtten til afholdelse af Byggeri &
Infrastrukturs sommerhyttetur.
Det kommende år
I det kommende år vil vi have mere fokus på inddragelse af Arktisk teknologi og Eksport &
Teknologi. Der vil derudover blive arbejdet med at gøre det mere attraktivt at være en del
af rådet og at deltage til møderne.
På vegne af BIX-rådet,
Sofie Drewsen og Ramear Rabiee
Hhv. Formand og Næstformand for BIX-rådet.

D.BygDesign-rådet
2018 har for Diplom Bygningsdesign rådet været et år med fuld fart på og en masse nye
tiltag. Der er sket små ændringer i måden at føre råd på, bl.a. blev det vedtaget at lave en
sejlerliste, hvormed der gives point for forskellige aktiviteter i rådet. Dette skal gøre det
mere overskueligt for formanden at se, hvem der er aktive i rådet og sidst på året kåres
årets sejler. Ligeledes er regler og retningslinjer for rådet for første gang kommet ned på
skrift, hvilket skal gøre det mere overskueligt i beslutningsprocesser og gøre det lettere
for nye medlemmer i rådet at navigere rundt i de forskellige vedtægter og procedurer.
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Til det konstituerende møde i 2018 kunne vi byde velkommen til mange nye medlemmer,
og endte med et råd på 30 konstituerende medlemmer. Det var glædeligt at se stor
opbakning fra den nye årgang, 2018. Der blev valgt ny formand; Anes Jasarevic og
næstformand; Freja Weber Jørgensen. Ligeledes blev der i efteråret valgt ny KABS for
linjen, dette blev Louise Vomb Boje Lund. Louise vil skabe et samarbejde med Civil
Bygningsdesign i studiestarten, hvilket vi som råd ser frem til og glæder os til at følge og
støtte op om.
Stort tillykke til alle valgte.
Faglige tiltag
I år har der været fokus på at få endnu mere struktur på de specialiseringer, der findes
inden for Diplom Bygdesign. Dette er gjort i samarbejde med studieleder Lotte
Bjerregaard Jensen.
For at gøre det mere overskueligt for de nye studerende, som allerede skal vælge valgfag
til 2. semester, blev der afholdt et ”skemadating” event i juni, hvor studerende fra de ældre
årgange viste deres studieplaner frem, og usikre studerende kunne stille diverse
spørgsmål. Dette var ikke lige så stor en succes, som det foregående, der blev afholdt i
november 2017 i forbindelse med en fagaften. Vi har derfor besluttet at lægge det
kommende ”skemadating” event i januar i forbindelse med et oplæg fra studieleder Lotte
Bjerregaard Jensen og håber derved på, at tid og aktualitet får flere til at møde op.
Sociale arrangementer
Der blev traditionen tro afholdt hyttetur for de nye studerende på linjen. Turen blev for
første gang afholdt i Klintehytten. Der var ikke helt så stor deltagelse som ønsket, men til
trods for dette, var det en vellykket tur.
Ligeledes har rådet afholdt deres faste barcrawl på hvert semester. Den første blev
afholdt i juni, dog med en smule forvirring og sen udmelding. Derfor blev anden barcrawl
promoveret i god tid med plakater, videoer og til diverse kagemøder og studierådsmøder.
Denne barcrawl løb af stablen i starten af november og var en stor succes med stor
opbakning fra alle årgange. Vi glæder os allerede til næste barcrawl.
Diplom bygningsdesigns årlige galla, arrangeret af den nye årgang, blev afholdt i maj, og
var endnu engang en stor succes.
Dialogen mellem retningsrådet, studieleder Lotte Bjerregaard Jensen og
AI – Arkitekter og Ingeniører resulterede, slutningen af 3-ugers perioden i
juni, i et arrangement, hvor AI uddelte 4 priser til dygtige
bygningsdesignere, som har lagt ekstra fokus på bæredygtighed. Der blev
givet priser i følgende kategorier; Diplom Bygningsdesign Studieprojekt,
Civil Bygningsdesign Studieprojekt (Bachelor), Civil Bygningsdesign
Studieprojekt (Kandidat), Diplom Bygningsdesign Afgangsprojekt og Civil
Bygningsdesign Kandidatprojekt. Prisen indebærer en pengepræmie, et
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diplom, en inspirationsdag ved AI og at ens projekt bliver publiceret i en bog.
Dette hyggelige arrangement vil blive et årligt arrangement for Bygningsdesignere.
Celina Sølvbjærg & Rikke Schack, Rådsformænd for Diplom Bygningsdesign 2017/2018

D.ELITØ-rådet
Møder: Der har konsekvent været afholdt møder for ELITØ hver måned, dog med et
aftagende deltagerantal henover året. Det blev taget op til diskussion om hvorvidt
samtlige møder skulle afholdes på Lyngby Campus, fremfor både på Lyngby og Ballerup
campus, da fremmødet generelt var af ringe grad på Ballerup campus, hvilket resulterede
i at rådet ikke var beslutningsdygtigt. En undersøgelse blev sendt ud internt i rådet, hvor
et klart flertal var mere tilbøjelige til at komme til møderne på Lyngby campus. På
baggrund af dette, blev det besluttet at afholde samtlige møder på Lyngby campus.
Hvervning: I år har der været flere tiltag i forhold til hvervning af nye medlemmer.
Rådsformanden og et andet rådsmedlem har i samarbejde med KABS har været ude til
størstedelen af kagemøderne og promovere ELITØ rådet. Vi har i år fået vores første
Sundtek- og ITØ medlemmer. Hvervningsarbejdet vil fortsætte i 2019.
Socialt:Trappe har igen i år været afholdt med stor succes, og med særlige præmier i
anledning af Trappes 10-års fødselsdag. Der blev i alt uddelt 3 pokaler og 6 medaljer til
vinderne, og flere deltagere var som altid i deres flotteste fleece kostumer. Pladserne for
deltagelse var udsolgt på 6 minutter, og CAS godkendte oprydningen. I alt er 26 personer
blevet konstituerede medlemmer af rådet. SSF har i år været lidt problematisk at afholde,
bl.a. grundet et større optag på flere af ELITØ’s retninger, hvilket har betydet at 2 retninger
ud af de 9 retninger som sidder i ELITØ teltet, ville kunne udfylde teltet alene, i tilfælde af
et fuldtalligt fremmøde.
Studiestart: I starten af året blev 3 KABS støttet af rådet og godkendt i FR:Jacob Mølhave
for Elektroteknologi og Elektrisk Energiteknologi, Helene Zgaya for Softwareteknologi og
IT & Økonomi, Nicki Rasmussen for Sundhedsteknologi og IT & Elektronik
I samarbejde med KABS, har der været afholdt en vellykket hyttetur. Dog bør der
overvejes en mindre hytte end Sejerborg til næste år.
Et event på Ballerup campus har været afholdt for de nye studerende for fire af de seks
retninger, hvor rådsmedlemmer holdte et oplæg og promoverede og informerede omkring
ELITØ’s studieråd. Fagligt: Der har været afholdt både sociale og faglige events i
samarbejde med netcompany og IT minds, bl.a. Tech Talent night og oplæg om at være
praktikant hos netcompany. Flere faglige tiltag er ønsket, og vi fortsætter udvikling
indenfor dette område i vores studieråd.
Konstituering:Rådsformand, næstformand og økonomiansvarlige er valgt. Desuden er
repræsentanter og suppleanter valgt til socialudvalg, fagligudvalg, FR, ISN compute, ISN
space, ISN elektro og ISN diplom.
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Økonomi: Vi har fortsat samarbejde med IT-minds og Netcompany. Der er forsøgt at
starte samarbejde op med virksomheder der kunne være interessante for andre retninger
under ELITØ, men det er ikke lykkedes endnu. Der arbejdes videre på dette.
Helene Zgaya, formand for ELITØ 2018

D.Kemi og fødevare-rådet
I løbet af 2018 er der sket stor udskiftning i rådet. Mange af de gamle, tidligere meget
aktive medlemmer er ved at være færdige med studiet, og har derfor ikke været lige så
aktive i rådet i løbet af det sidste år, som de plejede at være. Heldigvis blev der ved
konstitueringsmødet i 2018 meldt en masse nye medlemmer ind. Især årgang 2018 har
været interesserede og vil også meget gerne påtage sig ansvar. Det betyder, at på trods
af at vi har mistet mange af de gamle medlemmer i år, så er vi faktisk betydeligt flere til
møderne nu.
At være et godt råd kræver, at man kender hinanden, og at det er hyggeligt at være til
møderne. Derfor følte vi, især nu med så mange nye medlemmer, at det var ekstra vigtigt
at få prioriteret sociale arrangementer for de konstituerede uden for rådsmøderne.
Næstformand, Økonomiansvarlig og jeg (formand) arrangerede derfor en bowlingtur for
rådsmedlemmerne i efteråret 2018. Det var en rigtig hyggelig aften for dem der deltog, og
folk så gerne at noget lignende skete igen. Nogle af medlemmerne meldte sig som
hyggeansvarlige og vil gerne arrangere lignende arrangementer i det nye år.
Rådet har i lang tid snakket om at få t-shirts. Henover sommeren 2018 prøvede vi at få
bestilt nogle, men der gik desværre noget galt hos leverandørerne, så vi måtte genbestille
i efteråret. Dette var dog okay i sidste ende, da det betød, at alle de helt nye medlemmer
også kunne nå at få en t-shirt. Vi fik dem til KABS- og bestyrelsesvalgmødet i november
2018.
Igen i år har der været hyttetur. Denne gang i Egeruphytten, og evalueringen viste at
deltagerne overordnet set havde syntes godt om turen. Der var langt flest deltagere fra 1.
semester, en smule fra 5. semester, og lidt færre fra 2. semester. At sammensætningen af
deltagernes årgange var mindre varieret end tidligere år, kunne måske skyldes, at
forskellen fra i år i forhold til tidligere år var, at rådet ikke har været så meget inde over,
som det plejede. Fx var det kun Kabs som i år stod for at vælge hyttebumser, hvilket
tidligere blev valgt samlet af rådet. Derudover var invitation til hytteturen primært
henvendt til russerne.
I år var det meningen, at der skulle holdes en anden kvadrants julefrokost i samarbejde
med bioalliancen og etheren. Desværre blev denne julefrokost aflyst på grund af
restaurering af toiletterne i Etheren. Denne restaurering ser dog ud til at være færdig nu,
og forhåbentligvis kommer der ikke noget i vejen for julefrokost til næste år.
Yderligere er vi for nylig begyndt at undersøge muligheder for at få etableret en
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studiebar/cafe (tænk ala nanobar) for diplom fødevare og diplom kemi. Jeg (Therese) har
indtil videre fået nævnt ønsket blandt andet under et temachefmøde med
fødevareinstituttet vedrørende undervisningskvalitet. Det blev taget godt imod, og det
blev lovet, at forslaget ville blive taget med videre. Umiddelbart er det eneste, der står i
vejen for projektet, mangel på et passende lokale.
Therese Mollwitz Heltved, formand for diplom Kemi og Fødevare 2018-2019

D. Maskin-rådet
Under Diamantens sommerfest, afholdte Maskinrådet igen maskinløbet med stor succes.
Løbet startede ved Diamantens nye lokaler. Herefter gik ruten rundt omkring på Lyngby
Campus til stor glæde for tilskuerne langs ruten. Dette var med skabe en god start til
Diamantens sommerfest og skabt liv omkring Lyngby Campus.
Maskinrådet var med på introdagen for de nye studerende, daværende formand Jeppe
Melhedegård Olsen præsenterede rådet for de nye studerende og mange af Maskinrådet
medlemmer stod for at lave burger til de nye studerende i samarbejde med resterende
linjer i 4. kvadrant.
Maskinrådet forsøget, i samarbejde med KABS at få lave en ”Fag-aften” hvor ældre
studerende kommer og fortæller om deres specialisering inden for maskinteknik.
Desværre var netværket i rådet ikke stor nok til at kunne skaffe ældrestuderende der
havde lysten og tiden. Maskinrådet vil gerne kunne støtte op om arrangementer som
”Fag-aften”, og derfor arbejder maskinrådet hen mod at bygge et netværk op, som er stort
og stærkt nok til at en ”Fag-aften” er mulig.
Maskinrådet deltog i European Mechanical Engineering Student Council Congress
(EMESCC) sammen med P&K. Dette var igen en stor success og maskinrådet regner med
at sende et par medlemmer afsted igen til næste år.
Maskinrådet har udarbejdet et Vision og mål for Maskinrådet 2018/2019 dokument, som
skal understøtte rådet arbejde for det kommende år.
På vejene af Maskinrådet

Daniel Alkjær Christiansen

D.PIP-rådet
Året 2018 har været et godt år for PiP. Rådet har haft to konstituerende møder i løbet af
året hvilket har givet rådet en masse nye medlemmer, der alle bidrager med nye måder at
se ting på. Herved bliver der skabt en god diskussion med flere synspunkter. Derudover
har rådet fået valgt en repræsentant og to suppleanter ind i ISN diplom. Generelt er der
mange fra rådet der i år har valgt at melde sig til de forskellige udvalg, hvilket har
resulteret i at alle ordinære pladser er fyldt og der er valgt mange suppleanter til
udvalgene.
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I løbet af foråret har rådet arbejdet med et event for studerende på retningen i den første
uge af efterårssemesteret. Ideen bag dette event var at introducere nye studerende for
rådet tidligt men på en hyggelig og down to earth måde. Yderligere var tanken bag
eventet at blande mennesker fra de forskellige retninger og årgange. Det var en rigtig
hyggelig dag, der er dog plads til forbedring, så det er noget rådet vil arbejde videre med
til det næste hold nye studerende i 2019. Igen i år deltog PiP-rådet i sensommerfesten
sammen med P&K-, Design- og SAS-rådet.
I løbet af efteråret begyndte PiP-rådet at arbejde med at få stablet en fokusaften på
benene, hvor tanken er at der bl.a. kommer nyuddannede ingeniører fra begge
studieretninger ud snakker, samt studerende der enten er i praktik eller lige har været det
ud og snakker om hvordan de oplever det. Rådet er i tæt samarbejde med studielederne
fra Produktion og Proces & innovation om dette event. I år holdt KABS og vektorer fra PiP
hyttetur for de nye studerende. Her blev der holdt et oplæg omkring PiP-rådet og dets
arbejde. Det var en rigtig god mulighed for at gøre opmærksom på rådet over det de
studerende der ikke deltog i rådets studiestarts event. Som resultat af dette fik rådet fire
af de nyestuderende med i rådet.I det kommende år vil rådet arbejde videre med
fokusaften og events der er har været under udvikling i 2018.
Derudover ser vi frem til flere hyggelige stunder til rådsmøder
og socialeevents.
Frederikke Berg, formand for PiP-rådet.

D.Transport-rådet
Der er i 2018 blevet sat en del fokus på sociale arrangementer, både for at gøre de
studenterne opmærksomme på rådet, og derved prøve at hverve flere medlemmer, men
også for at styrke sammenholdet på tværs af de forskellige årgange. I juni blev den
traditionelle transportsommerfest afholdt på kampsax, som et hyggeligt indslag i folks
travle 3-ugers kurser. I oktober blev der afholdt en barcrawl, med det formål at vise de
nye studerende rundt på Lyngby campus. I 2017 forsøgte rådet sig med at starte en ny
tradition i form af en transportjulefrokost op, hvilket var en succes. Dette arrangement
blev derfor afholdt igen, og endnu en gang var der stor opbakning, og der kom folk fra alle
årgange af Trafik og Transport og Mobilitet, Transport og Logistik. Alle disse tre
arrangementer er blevet afholdt med stor succes og vi ser frem til at gentage dem næste
år.
Transportrådet har i igen i samarbejde med ELITØ-rådet afholdt en succesfuld hyttetur på
Klinteborg for de nystartede studerende. Dette er et samarbejde vi ser frem til at fortsætte
i 2019. Sidste på året, fik vi også valgt den KABS vi skal samarbejde med i 2019 for at lave
en god studiestart for de kommende studerende,
hvilket vi i den grad også ser frem til.
På vegne af Transportrådet, Johanne Winther Sall,
Formand 2019
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Forretningssektionen
Forretningsrådet
Valgstrukturen for medlemmerne af Forretningsrådet i 2017 blev ændret til at der er valg
til de interne Forretningsrådspladser to gange årligt, dog stadig for en ét-årig periode. Der
er to pladser på valg til tiltrædelse i januar, og to pladser til indtrædelse i juni. Denne
valgprocedure blev besluttet i FR, for at sikre at der er noget fast viden og overlevering i
Forretningsrådet til enhver tid. I januar 2018 blev Amalie Avnborg og Poul Gunnar Pii
Svane valgt ind som Forretningsrådsmedlemmer mens Jakob Rydhof og Niels Mathiesen
Skødt blev valgt ind i juni 2017 og derved først skulle på valg igen til juni. Til valg i juni
trådte Niels Mathiesen Skødt ud af Forretningsrådet grundet færdig uddannelse, og Vinh
Duy Nguyen blev valgt ind i stedet for, mens Jakob Rydhof blev genvalgt.
Af eksterne medlemmer har Allan Ahrensberg, Christoffer Soltau og Torben Schmidt
Ommen siddet der hele året, hvilket indebærer, at der fortsat er en fri plads.
Der har været afholdt to interne Forretningsrådsmøder og et eksternt
forretningsrådsmøde 2018, som alle har været lukket.

Bogholderi og revisor
De seneste mange år har Kim Hald Schütt fra Optimal Revision været PF’s revisor, mens
Marianne Lyngby fra Haamann Revision er PF’s bogholder. Marianne har været at finde
på PF’s sekretariat i Lyngby mindst en gang om ugen sammen med
forretningsrådsformanden. Her er der blevet holdt styr på betalinger, bogføringer med
mere. At have en bogholder fysisk tilstede giver vores frivillige, særligt de
økonomiansvarlige i forskellige udvalgt i vores forening, mulighed for nemt og personligt
at stille diverse økonomiske spørgsmål, hvilket vurderes at være fordelagtigt for PF.
Derudover kan det nævnes, at samarbejdet med både revisor og bogholder igen i år har
fungeret rigtig godt.

Socialsektoren
Socialudvalget
Formanden for Socialudvalget har i 2018 været Adam Ørbæk Sommer, mens
næstformanden har været Jens-Theodor Lundgreen Andersen. Sidstnævnte blev valgt på
mødet i marts.
Socialudvalget har siden februar 2018 holdt syv møder med følgende datoer:
27/2, 21/3, 18/4, 4/6, 19/9, 8/10, 6/11
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Der var desuden planlagt et Stormøde d. 7/5, hvor Socialudvalget, Fagligudvalget og
Politisk Gruppe var inviteret til en større diskussion omkring boligpolitik og DTU’s rammer
for fysisk og psykisk udfordrede studerende. Pga. for få tilmeldte endte mødet dog med at
blive aflyst.
Der blev ikke holdt noget møde i januar.
På møderne har Socialudvalgsformanden fået inputs til følgende socialpolitiske emner:











Renovering af bygning 116 på DTU Lyngby Campus. Socialudvalgsformanden har
været i brugergruppen for renoveringen og har løbende fået inputs til, hvordan
renoveringen bedst kunne foregå.
DTU’s Studieplanlægger og Kursusdatabase. Her har Socialudvalget kommet med
inputs til forbedringer af disse.
Studieskabe. Socialudvalget har hjulpet Socialudvalgsformanden med at vælge
placeringer for 1300 ny skabe til studerende, som skal placeres rundt omkring på
Lyngby Campus.
Kantinerne i bygning 202 og 220. Socialudvalget har givet inputs til CAS
Servicecenter omkring, hvordan man kunne få flere studerende til at benytte
kantinerne.
Kortlægning af ”studiemiljøer”. CAS bad Socialudvalget om at kortlægge
studiemiljøer rundt omkring på Ballerup og Lyngby campus, hvor institutterne, PF
eller studerende selv har skabt nogle gode rammer for studerende.
Boligpolitik. Inden PolitikKonferecen i Danske Studerendes Fællesråd i november
diskuterede Socialudvalget boligpolitik for at give et socialpolitisk input til Politisk
Gruppe.

Som sædvanligt har Socialudvalget planlagt sociale arrangementer på DTU i løbet af året.
Hvert af disse arrangementer har deres egne årsberetninger. I kronologisk rækkefølge
blev følgende arrangementer afholdt:






April: PF Halvmaraton, arrangeret af Benjamin Lam, Christoffer Piilmann og Adam
Ørbæk Sommer.
Juni: Hjælp en Hjelmløs, arrangeret af Daniel Nymand Petersen og Jacob Kviat
Bergmann i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.
Juni: PF Fodboldturnering, arrangeret af Marie-Louise Wolfsberg Schmidt og
Johannes Gade Gyldenkærne.
Juli: PF Surfcamp, arrangeret af Daniel Nymand Petersen, Louise Victoria Nyborg
og Adam Ørbæk Sommer.
August: Copenhagen Pride, arrangeret af Freja Karoline Weber Jørgensen, Tobias
Skov, Mads Lyngsaae Nielsen og Simone Lykke Andersen. Disse arrangerede PF’s
første deltagelse i Copenhagen Pride, hvor omkring 70 deltagere fra DTU var med –
heriblandt også direktionsmedlemmer.
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September: Biketown Showdown, arrangeret af Mads Lyngsaae Nielsen og Freja
Karoline Weber Jørgensen i samarbejde med Lyngby Vidensby.
Oktober: PF Seriøst motionsløb, arrangeret af Simone Lykke Andersen, Victor
Alexaner Westerlund, Jacob Kviat Bergmann og Christoffer Piilmann.
Oktober: PF Useriøst motionsløb, arrangeret af Laura Kohl, Victor Alexander
Westerlund, Line Egerod Lund og Daniel Nymand Petersen.

Ovenstående arrangementer var i det store hele succeser, som kun lod sig gøre pga. de
fantastiske frivillige, der arrangerede dem.
Socialudvalget vælger desuden repræsentanter til DTU’s Kantineudvalg og til Polyteknisk
Forenings Indstillingsudvalg (PFIU). DTU’s Kantineudvalg blev nedlagt i løbet af året, og
derfor blev Socialudvalgets repræsentanter, Erik Vibe-Hastrup (Ballerup), Emilie Isabella
Dahl (Lyngby) og Johannes Gade Gyldenkærne (Lyngby), ikke indkaldt til nogen møder i
udvalget. Der blev valgt ni repræsentanter til Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg.
Denne har sin egen årsberetning.
Socialudvalget havde et – set fra udvalgets formands side – meget hyggeligt år, hvor
møderne var en fornøjelse at være med til. Til gengæld har deltagerantallet til møderne
været svindende.
Hvert møde i Socialudvalget blev afsluttet med et selfie. Nogle af disse kan ses herunder.

Årsberetning skrevet af Socialudvalgets formand,
Adam Ørbæk Sommer
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KABS
Året 2018 vil for mange involverede i studiestarten sent blive glemt. Dette år har budt på
nye venskaber, et godt fællesskab, oplevelser og aktiviteter for både nystartende og
involverede i studiestarten. Den første del af 2018 startede for de nyvalgte Koordinatorer
af Bachelorstudiestarten (KABS) med udarbejdelsen af vor fælles fokuspapir. Dette papir
indeholdt flere mål, som KABS i fællesskab var blevet enige om var vigtige at arbejde med
i studiestarten. Hovedområderne i dette fokuspapir bestod af; internationalisering, hytter,
hvervning til PF, kagemøder, Ballerup campus samt inklusion.
Udover udarbejdelsen af fokuspapir var der også i starten af det nye år stort fokus på
hvervning af nye vektorer, som skulle være med til at udgøre studiestarten. Dette foregik
ved flere infomøder både på Lyngby og Ballerup, hvor KABS havde mulighed for at
fortælle potentielt nye vektorer om hvad det vil sige at være vektor. I alt blev det til
ansættelse af 257 nye vektorer, som alle, de efterfølgende måneder gennemgik en
opkvalificering for at være klar til at tage imod de nye studerende, der startede på DTU i
slut august. Det var omkring 2600 studerende fordelt ud på 37 forskellige studieretninger,
med to helt nye retninger i år nemlig C. Bæredygtig Energidesign og C. Kunstig Intelligens
og Data. Denne opkvalificering af vektorer foregik bl.a. ved et førstehjælpskursus, med
speciel fokus på skader der vil kunne opstå på en rustur, to uddannelsesdage, hvoraf den
ene blev afholdt på Lyngby campus og den anden på Ballerup campus, samt den årlige 5
dages opkvalificerings tur i påsken, OPtur. Vektorer og KABS brugte igen i år en masse tid
med deres tværhold i starten på syning af fleecedragter, som skulle bæres på OPtur.
Denne årlige aktivitet udføres ikke kun da det ellers kan være svært at holde varmen på
OPtur, men også for at styrke sammenholdet i de individuelle tværhold. Temaet for OPtur
2018 lå i forlængelse af det tema, KABS18 i fællesskab bestemte sig for i tiden efter
forhåndsgodkendelsen i november 2017 - Kraftværket, eller “KerneKABS”. Temaet på
OPtur 2018 var således “Hvad er du bange for?” og gav stor inspiration til udklædninger i
alle afskygninger - alt fra ananaspizza, ICE, diverse dyr og global opvarmning til et
bumsehold med fødevarestyrelsen som tema.
Udover aktiviteter til at styrke fællesskabet bestod opkvalificeringen på OPtur af bl.a. en
håndfuld foredrag i kommunikation, ‘liking’, talerteknik og oplæring i PF’s virke og
struktur.
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Foråret gik hurtigt for både vektorer og KABS18 med en masse uddannelse, møder og
aktiviteter. Da vi nåede sommer gentog en stor del af KABS18 den årlige tradition om at
lægge kræfter i Roskilde Festivalens Dream City. I år blev der med initiativ fra ældre KABS
oprettet en studiestartscamp hvor både KABS18, tidligere KABS, vektorer og
udefrakommende hjalp til med opførelsen. Dette gav en ekstra mulighed for at
vedligeholde studiestart sammenholdet i sommerferien. Sommerferien gik derudover for
mange af tværholdene med forberedelsesture til diverse steder i landet og udlandet, med
det mål at styrke sammenholdet på holdet endnu mere samt planlægge og skrive
drejebøger til de kommende arrangementer.
Sommerferien gik og kalenderen skiftede til den 24. august; introdagen for de nye
studerende. Kl. 6.45 mødtes samtlige vektorer og KABS spændte på at møde den nye
årgang af studerende og gøre det bedste forsøg på at give dem en fantastisk første dag
på deres nye uddannelse. Allerede om eftermiddagen var der afgang for de første ud af i
alt 30 rusture, nemlig weekendturene - heriblandt en alkoholfri tur. Den efterfølgende
mandag drog de resterende ture afsted på 5 dages rustur spækket med aktiviteter og
oplæg. I ugerne op til rusturene blev der brugt timer på rusfordeling, hvilket blev
yderligere vanskeliggjort af den nye GDPR lovgivning. Det lykkedes dog uden større
problemer og efterfølgende har vi sørget for at tilpasse studiestartswikien ift GDPR.
Allerede i begyndelsen af året blev det for os af bestyrelsen gjort klart, at der skulle
lægges stort fokus på at bevare vores hytter. Dette skal ses i forbindelse med, at den nye
rustursstruktur implementeres fra næste år – samt, at især nogle hytter i samme forening
har været i overhængende fare for at gå tabt; vi har, ganske simpelt, ikke råd til at miste
særligt mange, hvis vi fortsat skal kunne facilitere en studiestart af samme størrelse for
DTU. Der blev derfor lagt stort fokus på en professionel kontakt mellem KABS og
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hytteforældre, rengøringen af hytterne og den generelle respekt for de områder, vi har
afholdt rusture i.

Når rusturen var ovre og de mange nye håbefulde studerende skulle starte på deres første
semester, stod vi klar med invitationer til arrangementer for at øge deres sociale
kundskaber og bånd til hinanden. I løbet af de første par uger var vi med ved
Sensommerfesten, RusJoint, Freshers Frisbee, det Useriøse motionsløb og mange flere.
Her har vi opfordret vektorerne til at trække så mange af de nye studerende med som
muligt, og det har de virkelig formået. Vi har set mange russer til
studiestartsarrangementer og vi ser hvordan de er faldet til her på DTU og trives. Det er
selvfølgelig ikke for at skære alle russer over en kam, og derfor har en af vores
fokuspunkter i KABS været på afholdelsen af kagemøder, hvor ikke druk-relaterede
arrangementer er sat i fokus, så alle russer har haft sociale arrangementer at kunne
deltage i. Vi har haft fokus på vores vektorer og på at gøre dem klar til at afholde
kagemøder med russerne, ved at lave en ny kagemødeliste-struktur, som er nemmere at
læse. Overordnet har vi hørt positiv feedback fra vektorerne, men det er et punkt som vi
lægger meget op til at KABS19 kan kigge på og optimere endnu mere, så ingen
information til de nye studerende går tabt. I forbindelse med kagemøderne, har KABS18
lagt en stor indsats i at gennemgå og tilpasse den forhenværende fastholdelsespakke nu studietema - til vores behov. I år har vi også valgt at udvide studietemaet til at omfatte
alle nystartede studerende og ikke kun diplom-studerende som tidligere. Alt dette er sket
i samarbejde med Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS).
Når rusturen og de første par hektiske uger af studiestarten var ovre, så startede arbejdet
med retningen rigtigt, nemlig planlægningen op til hytteture eller heldagsarrangementer.
Mange gode hytteture blev afholdt i weekenderne fra slut september til slut oktober. På
de afholdte hytteture, var der igen stor fokus fra KABS og vektorernes side på at aflevere
hytterne i samme - eller bedre - stand end da vi modtog dem. Vi har fået god feedback fra
hytteforældrene, som vi i KABS er meget stolte af.
Semesteret gik sin gang fra september til november, hvor eksamensræset og stress
indtræder. Inden alting forsvandt ned i bøger og læsning, skulle rusturene selvfølgelig
mødes til en julefrokost. I løbet af november blev disse julefrokoster afholdt, som KABS,
vektorer og russer havde planlagt i samarbejde. S-huset, læsesalen og lokaler på campus
blev fyldt med glædelige gensyn, julemusik og god julemad, inden vi kunne invitere til
efterfest for turene i S-huset. Det har været nogle veludførte julefrokoster, med russer og
vektorerne, der nu virkelig havde fået KABS’ rengøringsagenda under huden. Disse
julefrokoster glæder vi os til at overlevere til KABS19, for at de forhåbentlig fører
traditionen videre. Hvis vi bliver i juleånden, så sørgede KABS også for julestemning på
Ballerup campus. Fredag d. 23. november blev der afholdt KABS’ jul i Verners kælder, med
æbleskiver, nissehuer og julebingo. Med omkring 50 mennesker i Verners kælder fyrede vi
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op for et studiestarts-relateret bingo spil, med udsøgte præmier fra Gyldendal, Reffen, Shuset og IDA. Her var der 9 heldige vindere.
Et af vores største fokuspunkter i vores periode har været vinterstarten 2019. 6
vinterKABS meldte sig i juni og vi har som samlet årgang sørget for at arbejde med at
vinterstarten bliver lige så højt prioriteret som sommerstarten. Forberedelserne til
vinterstarten startede allerede kort efter sommerstarten var sat i gang, hvilket indebar en
mærkbar PR indsats. Vektorhvervning, nyt logo, sangskrivning, video-optagelser med
meget mere var realitet endnu en gang. Den samme sangskrivningsprocess blev dermed
igangsat og slutresultatet er, hvis vi selv skal sige det, af højere niveau end tidligere
vinterstarte. Det har krævet meget tid fra os, men det er det hele værd, fordi det er vores
overbevisning at vintervektorer er mindst lige så gode vektorer som sommervektorer, på
trods af størrelsesforskellen på sommer og vinterstarten. Alle disse forberedelser kunne
vi høste frugten af, da vi fik omkring 40 ansøgninger til vintervektor. Efter
ansættelsessamtalerne blev 24 vintervektorer ansat i slutningen af oktober og derefter
kunne tvær- og retningsmøder påbegyndes. Kun 3 uger efter stod vektorerne klar i deres
hurtigt-syede fleece-dragter og var klar på at stige på bussen til vOPtur på Lyngborgen.
Weekenden 16. til 18. november var afsat til opkvalificering og teambuilding af
vektorholdene, så de er klar til at modtage de nye studerende på introdag d. 29. januar,
samt lave en fantastisk og omfavnende rustur d. 30. januar til d. 2. februar. Weekenden
bestod af undervisning af bl.a. Mathias Bruun om taleteknik og hvordan man bliver bedst
klædt på til at modtage de nye studerende, oplæg om foreningen PF som helhed af
repræsentanter fra PF's bestyrelse, samt oplæg fra KABS18 om den gode rustur, med
fokus på hvordan man skal skrive drejebog til rusturen og hvilke aktiviteter, der inkluderer
så mange russer som muligt. Ud over uddannelsen var der selvfølgelig plads til en masse
hyggeligt samvær. Ud over vOPtur gennemgår vektorerne for vinterstarten den samme
uddannelsesproces som vektorer for sommerstarten, nemlig to uddannelsesdage og en
førstehjælpsdag.
Det sidste vi gerne vil berøre i denne årsberetning er det interne samarbejde i KABS18.

54

Allerede da vi blev forhåndsgodkendt var stemningen internt i KABS helt fantastisk. Vi har
været en meget enig KABSårgang, idet diskussioner ikke har gået i langdrag, men vi har
lyttet til hinandens argumenter, hvilket har drastisk forkortet vores møder ift. til tidligere
årgange. Vi har kun oplevet et par møder som varede til efter midnat, og vi har altid
forladt møderne med god stemning. Selvfølgelig har vi haft vores diskussioner, men den
gode tone er altid blevet holdt. Som KABS, vil vi gerne sige mange tusind tak til alle dem,
der har været indblandet i studiestarten 2018. Det har været et dejligt år med mange
svære beslutninger og stressede perioder, men når alt kommer til alt er vi i KABS18 meget
stolte af vores arbejde, og det kunne vi ikke gøre uden alle vektorer, hyttebumser,
bartendere m.m. I gør alt det hårde arbejde, det hele værd. Så vi siger tak!

På vegne af Koordinatorer af Bachelorstudiestarten 2018 Anne Arendt Louring og Louise
Landschoff

PF Msc
PF MSc has been in an active state of productive turmoil in 2018! Since the roles of the
old PF MSc and Introduction week coordinator (who belonged to AUS before) were
combined in 2017, we have finally started to get a grasp of the roles and assignments
belonging to PF MSc. There is still a lot of work to be done, defining our goals and getting
a presence here at DTU, but we are heading in the right direction. The following is a little
recap of 2018:
Introduction week. Since the creation of the new program for Introduction week August
2017, we have finalized the program and can now work on fine tuning it. The introduction
week in August 2018 proved to be one of the most well planned and well executed weeks
so far, and though we are still working with introduction week as a concept, this year we
have finally had a chance to look at how to handover the job and make it easier for the
future coordinators.
Becoming PF. In close collaboration with the PF board, we have now started to define our
place in PF. We are getting an idea of what tools are available as part of the organization,
while also learning how we can help the MSc and Exchange students at DTU even better.
Events. This year as PF MSc, we have hosted 3 events - a summer BBQ, a pre-event to a
free football game in collaboration with Lyngby stadion, and a de-stress-event in
collaboration with Polyteknisk bookstore. Especially the BBQ and de-stress-event had a
lot of students participating and hopefully allowed them to get a little break during the
stress of exams.
Cabin trips. Being in charge of the cabin-trips is still a challenge for us, and this year has
been spent figuring out how to conduct them and what we should supply. In regards to
this, we are now trying to create a good handover for next team, and maybe look into how
we can work a bit more on the content of the weekend.
In general, cabin trip will be a focus point the next year, seeing as we did not perform
quite as well as we would have liked this year. But we are learning!
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PF MSc is still in such a soft form, that we can mold it and figure out the best shape for
our given tasks. We have a lot to learn, traditions to create and to find our “best practice”.
Next year will involve a continuous collaborations with the rest of PF to solidify our goal
and create proper hand overs for the next generations to come.
For this,
Sofie-Amalie Torp Dideriksen, Team leader in PF MSc

PF Socialize
Vi har I år planlagt to større events, Lasertag og Regnbueruten, hvor Regnbueruten er
blevet rykket til 2019, da vejret ellers ikke tillod det.
Regnbueruten går i alt sin herlige enkelthed ud på, at vi løber 5km ruten rundt om Lyngby
campus, imens vi smadre hinanden med farvepulver. Regnbueruten har været et større
organisatorisk udfordrende projekt med CAS og DTU Sport, som har skulle give os
tilladelse til farverig destruering af campus, samt brug af DTU Sports badefaciliteter
efterfølgende. Den nye dato er sat til 26 april, men afventer den absolutte godkendelse fra
CAS, før det kan promoveres.
Derudover har vi afholdt Laser Tag i Oticon, hvor vi havde reserveret salen i tre dage. Det
var PF Socialize, som stod for leje af salen og udstyr, men det var i virkeligheden CREW og
Polyteknisk Booking, som satte lys og lyd op. Folk bookede sig til en times spil af gangen,
hvilket viste sig at være rigtig hårdt, når Laser Tag er intens stress og pumpende techno.
Men der var super god opbakning, så vi prøver at holde det igen næste år. Desværre er vi
ikke så mange nye i år, og vores hvervnings-arrangementer er lidt faldet til jorden et par
gange. Vi kunne virkelig godt bruge nogle nye, friske mennesker, med nogle gode idéer.
Så har I lyst til at være med til at lave lidt større events, så skriv til mig på nymand@pf.dk.

PF HUMOR
I februar 2018 afholdte HovedUdvalget for Morskab og Revy (PF Humor) for tredje år i
træk PF Revyen, som er DTU’s studenterrevy. Denne revy blev skabt, formet og leveret af
61 DTU-studerende, hvoriblandt var den forrige styregruppe. Denne styregruppe valgte,
efter en række auditions, hvem der skulle være i hhv. bandet, sangene, skuespil, i
teknikholdet og i kreaholdet.
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Efter revyen i februar udpegede den forrige styregruppe den nuværende styregruppe, der
står ansvarlig for at levere en revy i februar 2019. Den opgave har de grebet an per
erfaring. Da hele den nuværende styregruppe har været med i mindst en af de forrige
revyer, bliver ting planlagt til at køre i fuldstændig samme stil som hidtil. I juli 2018
arrangerede styregruppen en såkaldt revyttetur, hvori manuskriptet til revyen 2019
begyndte at forme sig. I september og oktober hhv. har PF Humor’s styregruppe været på
Lyngby og Ballerup Campus for at holde infomøde, hvor der blev holdt et oplæg om PF
Humor og besvaret spørgsmål for interesserede.
I november 2018 valgte og rollefordelte denne styregruppe de 66 (dem selv inkluderet)
revyster, der skal arbejde sammen om revyen 2019, hvorefter revyen for alvor gik i gang.
Den startede med en læseprøve, hvor alle revysterne fik lov at møde hinanden, hvorefter
de gik direkte i gang med arbejdet i den første øveweekend, som var den efterfølgende
weekend efter læseprøve. Der kommer fortsat til at være øvegange i januar og februar
2019 indtil premieren, onsdag d. 20. februar 2019, som kommer til at være den første af
fire daglige forestillinger. Da revyen i 2018 forløb sig på samme måde med stor succes, er
der stor tiltro til, og et stort pres til, at revyen i 2019 bliver en fornøjelse for alle parter.
For dette,
Poul Rosenberg

Rusbog
Ingen årsberetning modtaget

PF's IndstillingsUdvalg
Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg (PFIU) har i 2018 holdt møde den første onsdag i
hver måned, på nær i sommermånederne juli og august. Ydermere har PFIU også mødtes
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i op til to weekender ved gennemgang af den årlige studieaktivitetsundersøgelse (SAU).
2018 har for PFIU endnu engang været et aktivt år og på trods af at være et af de mindre
og mere ukendte udvalg i PF, har møderne været præget af et stærk fremøde og et stort
engagement fra dens medlemmer. Formanden for PFIU har i 2018 været Line Egerod
Lund, mens næstformanden har været Adam Ørbæk Sommer.
I maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft hvilke medførte at gamle arkiver blev
sorteret og fremtidig behandling af persondata blev revurderet. Dertil er der arbejdet med
den interne håndtering af indkommende mails og en mere klar arbejdsfordeling mellem
PFIU og Polyteknisk Kollegieselskab (PKS) for at simplificerer administration af data.
En stor del af udvalgets normale arbejdsopgaver er at behandle
dispensationsansøgninger. De der sender ansøgninger til PFIU er ofte folk der er dårligt
stillet, af den ene eller anden grund, men de har alle tilfælles, at de har problemer med
deres boligsituation. At sikre god og grundigt kommunikation, der beskriver håndteringen
af deres sag, samt deres fremtidige muligheder, har i PFIU været prioriteret højt det sidste
år.
I 2016 blev en del af processerne omkring udvalgets daglige drift omlagt til et elektronisk
alternativ, hvilke vi som udvalg her i 2018 stadig arbejder med at få fuldt indfaset. PFIUs
formand og især næstformand har i samarbejde med PKS brugt mange timer på at
håndtere de udfordringer, af meget varierende grad, denne omlæggelse har medført.
Diskussioner omkring simplificering af den årlige SAU og optimering af denne procedure
har været oppe og vende i udvalget.
2018 var også året hvor PFIUs formandskab begyndte på opdatering af nye kontrakter
mellem PFIU, PKS og de dertilhørende kollegier. Disse kontrakter skal færdiggøres det
kommende år, men de første skridt er nu taget.
For dette,
Line Egerod Lund, Formand for Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg 2018.

FFU
Der er blevet fulgt op på eventkalenderen for fredagsbarerne, som er blevet brugt til så
vidt muligt ikke at lægge store events oven i hinanden. Mange af møderne har involveret
diskussion om brugen af Studenterbolaget, der er dog efter et år ikke kommet en
konklusion på dette, selvom det virker til, at nogle af barerne skifter i løbet af 2019, blandt
andet grundet laverer transaktionsgebyr ved brug af MobilePay gennem løsning leveret af
Studenterbolaget. Appropos MobilePay har det været oppe og vende flere gange til
møderne. Konklusionen her har været at de fleste allerede benytter eller har planer om at
benytte MobilePay, der er dog ikke fundet en fælles løsning på transaktionsgebyrer, som
kan være problematiske ved mindre køb.
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Der er arrangeret en FFU Fest for alle fredagsbarer og S-Huset. Dette blev gjort af en
styregruppe, med en repræsentant fra hver bar. Det var et hyggeligt arrangement, som
forhåbentlig bliver gentaget i 2019.

Skrevet af Thomas Røpke, Koordinator af Events og S-Huset

Klubber
Klubudvalget
I år er der blevet arbejdet en del på, at forbedre kommunikationen mellem klubberne og
PF, samt at få klubberne til at være en mere integreret del af PF. Dette er blandt andet
blevet gjort ved, at klubberne er blevet inviteret til Introduction Week for Masters
studiestarten, samt at genopfinde klubddagen. Klubddagen vil i 2019 blive forsøgt afholdt
som en ”klubaften”, der skal fokusere på at gøre dette til et mere socialt arrangement,
som de studerende har lyst til at komme til.
Det helt store fokus for klubudvalget i år, har dog været det lokaleprojekt, som CAS for
alvor har sat fart på. Næsten samtlige klubber i PFs kælderlokaler skal rokeres rundt,
hvilket er en stor udfordring for især de klubber, der har været etableret i deres lokaler
siden bygningen blev opført. Dette bliver gjort i tæt samarbejde med CAS, der står for
renoveringen af en del af PFs lokaler, som skal bruges til nye klublokaler. Nogle af disse
stod klar på PF gangen d. 4/2.
I 2019 skal arbejdet med lokaler fortsætte, hvor en del af klubberne skal rykkes ud af
deres nuværende lokaler, og ind i nye lokaler på PF gangen.
Simon Lundorf, klubudvalgsformand.
ATM
Hermed årsberetning for klubben “ATM - Afdelingen for Træ og Metal” under PF på DTU.
2018 har hidtil været et begivenhedsrigt år for ATM. Der er indkøbt og installeret nye
træmaskiner med penge fra diverse fonde og modtaget donationer i form af maskiner fra
medlemmer og DTU. Der har været løbende dialog med PF og CAS omkring klubbens
lokaler, særligt i forbindelse med rapporten fra COWI. Hele året igennem har vi oplevet en
fortsat stor medlems- og aktivitetsfremgang.
Klubbens brug
I årets løb har klubbens medlemmer bygget et utal af projekter. Bl.a.:
• Adskillige interaktive kunstværker
• Diverse prototyper på bl.a. Stirling-motorer.
• Køkkenelementer og bordplader til skæve københavnerlejligheder.
• Pumper, ventiler og rørføring til eksperimenter med smeltet salt.
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• Masser af festivalprojekter såsom højtalere, anlæg, scener og meget andet.
• Flere fantastiske maskiner der kunne gøre Storm P. misundelig.
• Konvertering af cykler til el-drift.
Der er blevet afholdt flere fælles aktivitetsdage med klubbens medlemmer. Disse
arrangementer fungerer som et godt samlingspunkt for nye og gamle medlemmer, hvor
der bliver spist i fællesskab, og klubbens lokaler vedligeholdt. Til aktivitetsdagene er der
bl.a. blevet foretaget vedligeholdelse af maskiner, større omrokering af både metal- og
træværksted og projektrummet og begyndelse af et lille målelaboratorie til finmekanik.
Udvikling af klubben
ATM modtog i 2017 fondsmidler til at købe flere nye og moderne træmaskiner. Disse
maskiner og tilhørende udstyr (f.eks. udugning) er blevet installeret og taget i brug af
klubbens medlemmer til stor fornøjelse. Med disse maskiner er træværkstedet på niveau
med et veludstyret moderne snedkerværksted. Metalværkstedet er også blevet udvidet
med en ny båndsav, som er arvet fra DTU Space. Antallet er medlemmer er de sidste 3-4
år fordoblet. I 2018 har ATM stadigt stigende medlemstal, og har indtil videre 54 nye
medlemmer dette år. Det forventes, at medlemstallet stiger resten af året - særligt i
forbindelse med kurset Ingeniørarbejde for Produktion og Konstruktion, da mange nye
studerende herfra benytter ATM. Udviklingen i medlemstallet er positivt, men giver
klubben nogle udfordringer når det kommer til plads og vedligeholdelse af maskiner
m.m.
Lokaler
Der har i 2018 været meget aktivitet omkring lokalerne i ATM og kælderen i bygning 101.
Dette har naturligvis påvirket ATM, og har kostet os muligheden for at svejse - en
væsentlig begrænsning for medlemmerne. Efter rapporten fra COWI er det klart, at nogle
ting skal ændres i klubben, og dette vil der blive fulgt op i resten af 2018. ATM er
naturligvis interesserede i, at klubben skal være sikker at bruge og opholde sig i, og vil
arbejde sammen med PF og CAS om at få dette opfyldt. Der må ikke herske nogen tvivl
om, at sikkerheden i ATM bliver taget alvorligt. Bestyrelsen håber at PF, CAS og DTU
benytter lejligheden til at arbejde sammen med ATM og de andre produktions-klubber i
kælderen under S-huset (Keramik, Foto, PRG og PMC) om at skaffe klubberne nogle
tidssvarende lokaler.
Asger Aaen Nedergaard - Formand Oktober 2018
DanStar
DanSTAR's aktivitetsniveau har aldrig nogensinde været højere siden vores offentlige
event, hvor DanSTAR afprøvede deres demo-motor, på DTU vest for bygning 266. Her
deltog ca. 300 mennesker deltog, hvor størstedelen af dem var DTU studerende. Det har
resulteret i en boom af ansøgninger fra DTU studerende, på vores hjemmeside.
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De seneste måneder har DanSTAR også brugt meget energi på PR på facebook, og fysisk
på skylab, hvor forbipasserende kommer og spørger ind til hvad vi laver. Ydermere har
DanSTAR fået deres egen blog på igenøren, som vi månedligt tilføjer nye indlæg på.
Heraf må man konkludere at DanSTAR's aktivitetsniveau er højt og på grund af den gode
eksponering vi gør os, så bliver der hvervet nye medlemmer, næsten helt automatisk.
PF Electric Racing
PF Electric Racing er en ny klub, og der er derfor ikke modtaget en decideret årsberetning.
De lader dog til at have fin aktivitet, har indsendt hvad de skal ifølge vedtægter, og har
været til stede ved klubudvalgsmøder.
Skrevet af Simon Lundorf
PF Arkiv
2018 har budt på flere spændende arrangementer i klubben, heriblandt ét temamøde om
2. verdenskrig, hvor vi fik besøg af en historiker, der arbejdede på en bog om sin far. Han
søgte i den forbindelse efter informationer om polyteknikerbataljonen og dens virke i de
gamle studenterblade. Det gav anledning til en rigtig spændende klubaften hvor der blev
stillet skarpt på denne del af foreningens historie.
I starten af september var der oversvømmelse på arkivet (igen, igen, igen). Denne gang
skyldtes det et utæt toilet i mødecentret, som fik det til at dryppe ned fra loftet, men
heldigvis var skaderne ikke så omfangsrige.
Aktivitetsoversigt for 2018:
4/1: Arbejdsdag på arkivet
8/1: Temamøde om 2. verdenskrig
1/2: Nytårskur på arkivet
16/3: Generalforsamling
10/8: Sommerfest
For dette,
Ditte Reinholdt Jensen (formand) og Caroline Dragsdahl (kasserer)
PF Bitter
PF Bitter blev stiftet d. 27/11-2014. Foreningens formål er at hylde alt hvad der er bittert om det er Fernet Branca og øl, grapefrugt og chokolade eller en hel dag udendørs i regn
og slud.
PF Bitter har gennem det forgangne år holdt lav profil, uden de store arrangementer på
programmet. Der er dog blevet afholdt et par stykker, som vi vil gennemgå i det
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efterfølgende.
Events:

Walk’n’Bitter, 6. april:
En hyggelig eftermiddag i bitter selskab på tur rundt på DTU. Alle fredagsbarer blev
besøgt, med stor succes og der blev delt bitre lækkerier blandt turens deltagere. En
håndfuld trofaste følgesvende deltog i turen.

Generalforsamling, 29. april:
Der blev afholdt generalforsamling, med småt fremmøde. Formand, næstformand og
kasser blev nedsat. Bestyrelsen blev samlet set på 7 mennesker.

Fodbold og flæskesteg, 26. juni:
Det var lækkert. Alle sandwich blev spist, men da kampen endte 0-0 blev der desværre
ikke uddelt noget fernet til de spændte tilskuere. Vi prøver igen en anden gang og håber
på mere spændende resultater (Læs: Danmark kommer rigtig langt bagud, så vi kan give
mange shots ud, men de vinder dog i sidste ende)

Studietur (Ikke afholdt):
Som tidligere år, var der en studietur på tegnebrættet, som desværre ikke endte med at
blive til virkelighed. Dette var bl.a. grundet afslag på ansøgninger om sponsorater, samt
tidsmæssige konflikter i forhold til arrangørernes personlige kalendere og udvalget af
datoer.
Fremtidige planer:

4 års fødselsdag:
D. 27. november har foreningen 4 års fødselsdag, hvilket vi planlægger at fejre surt og
bittert. Eventet kommer til at byde på fri bitter (så længe lager haves).

Studietur:
Foreningen planlægger for fremtiden en studietur til den smukke, norske by Oslo tur/retur
med Oslo-færgen. Der skal udforskes hvilke norske bitterheder, der gemmer sig under
overfladen i den forhenværende danske
provins.
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PF Bryghus
Vision: Klubbens vision er at skabe en social klub, hvor man får mulighed for at lære at
brygge øl, eller anvende udstyret til sine egne eksperimenter. Der vil som udgangspunkt
blive arrangeret et par fælles bryg-dage, hvor alle medlemmer er inviteret til at brygge øl.
Historie Klubben har eksisteret siden 2014, og er en af de ældste klubber på Ballerup
campus. Det meste udstyr er doneret af gavmilde medlemmer. Der er blevet brygget et
hav af forskellige øl vin og cidere gennem tiderne, som også har ledt til åbent hus
arrangementer hvor studerende kan komme og smage.
Dette semester er der blevet holdt to fællesbryg.
Fremtidsvisioner: Sidste år blev der holdt et åbent hus arrangement, som førte til 15 nye
indmeldinger. Efterfølgende var idéen at opbygge et nyt lager til fremtidige åbent hus
arrangementer, men udbyttet blev desværre begrænset grundet forurening af et
køleanlæg. Dette semester er der blevet arbejdet hårdt på at få opbygget et lager, så der
kan blive holdt åbent hus til næste semesterstart. Vi har over sommeren og i dette
semester fokuseret på Hygiejne, og fået en afskærmning til Kværning af korn samt
generel oprydning af bryghuset.
Mads Balling, formand for PF Bryghus
PF Foto
PF Foto was once again represented at the DSE fair, taking people’s CV pictures. 686
people had their photo taken by PF Foto at the DSE fair. Last year we ended at 741
pictures, so we were a bit more thorough this year, because there was always a queue at
the booths. In order to compensate the attendees at the event we will have a social event
for the people who helped out at the DSE fair. Last year's president report wished for an
Imacon Flextight filmscanner. We have now acquired an Imacon Flextight 646, at a very
attractive price. It is in the club room, connected to an iMac that is there for the same
purpose.
The studio has seen some slight improvements and additions, the biggest addition being
the Godox AD600 portable flash unit with endless possibilities for HSS, battery operated
shooting outside the studio, etc. We have also acquired an insert for the Jobo drum, that
accepts 4x5" large format sheet film, along with a large format camera with a 4x5”
reducing back and a 210 mm f/5.6 lens, which corresponds to a 63 mm lens on a 35 mm
camera, so people just need to bring a loaded 4x5” film back to shoot large format.
We have had workshops in darkroom techniques, alternative processing techniques,
studio use and an introductory course in Lightroom and a thorough Photoshop workshop.
We had a spring cleaning in the club, which was well attended, and the club’s facilities
really benefited from this.
We will have our annual julefrokost in the beginning of December.
Mads Møller Madsen, formand for PF Foto
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PF Programming Club
PF Programming Club er en ny klub, og der er derfor ikke modtaget en decideret
årsberetning. De lader dog til at have fin aktivitet, har indsendt hvad de skal ifølge
vedtægter, og har fået oprettet et lokale på Ballerup Campus.
PF Sysle
PF Sysle har afholdt månedlige møder sidste søndag i måneden fra klubbens oprettelse i
februar til oktober på PF gangen på DTU Lyngby campus. Det har dog været med
sparsomt fremmøde, så vi overvejer at ændre det til rullende mødedag i hverdagene.
Klubbens medlemmer har i løbet af året arbejdet med at hækle, strikke og lave
perleplader. Vi har derudover snakket om at udvide, så vi har værktøj og materialer til at
arbejde i læder og eventuelt andet håndarbejde.
Til møderne har vi udover syslearbejdet hygget os lidt med kaffe og kage. Klubbens
kommunikation med medlemmer har primært foregået på facebook i gruppen PF
Sysleklub og i nogle tilfælde over mail. Kommunikation udadtil med det formål at hverve
medlemmer har foregået via PFs hjemmeside, ved at et medlem af klubben var tilstede
ved vektorernes uddannelsesdag og ellers primært ved at eksisterende medlemmer
spreder ordet til deres medstuderende.
Amalie Avnborg, formand for PF Sysle
PF Wine Tasting
PF Wine Tasting er en ny klub, og der er derfor ikke modtaget en decideret årsberetning.
De har dog indsendt en meget udførlig beskrivelse af regnskaber, medlemsaktiviteter osv.
Følgende er fra dette, hvor klubben beskriver deres formål:

Purpose: Create an international wine tasting forum for learning and appreciation of wine.
Open for everyone.
For both our international study line (General Engineering) and all students on campus,
we want to start an English- speaking club bringing us all together around a mutual love
of wine tasting. We want to learn more about the science of wine and oenology and give
students access to the varying traditions associated with wine throughout the world. We
also want to make quality wine more accessible to interested students.
PFantasy Dôme
Det har været et godt år siden sidste indberetning, vi har fået 18 nye medlemmer og er
oppe på 29 aktive betalende medlemmer, med forventning om 6 mere der endnu ikke har
betalt kontingent samt flere mulige indmeldelser. Vi har holdt vores ugentlige møder hver
mandag med ~10-15 medlemmer deltages i gennemsnit. De seneste gange, grundet
succesfuld rekruttering har vi haft op imod 15-25 deltagererer i vores ugentlige møder.
Denne succes med nye medlemmer har dog skabt et signifikant dilemma for klubben, da
vores lokale er blevet konverteret til et mødelokale. Da vi ikke kan for lovning på noget
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bestemt lokale har vi svært ved at henvise vores nye medlemmer til hvor vi skal mødes,
især hvis de ikke har kontakt til os før første møde. Vi har derfor et stort ønske om en
mere permanent location vi kan angive med større sikkerhed om mandagen.
Vi har deltaget i flere forskellige events for at promoverer klubben, hvilket inkludere
arrangementer for de nye studerende, de nye masters studerende samt kontakt med
forskellige vektorer omkring arrangementer de vil sætte op i de kommende perioder. Vi
har desuden arbejdet i bestyrelsen på at få lavet posters ol. der kan sættes på DTU for at
promoverer klubben mere.
PFLante
PFLante er en ny klub, og der er derfor ikke modtaget en decideret årsberetning. De har
dog indsendt en meget udførlig beskrivelse af regnskaber, medlemsaktiviteter osv.
Følgende er fra dette, hvor klubben beskriver deres formål:
Formålet med klubben er at danne et fællesskab af studerende med interesse for at dyrke
sin egen køkkenhave, hvor man kan lave videns- og erfaringsdeling. Det drejer sig mere
specifik om hvordan man kan have en køkkenhave uden, at man har en rigtig have. Altså
opsætning af alternative bede og småbede, som egner sig til studerende og folk med
begrænset plads.
Der vil blive forsøgt med forskellige grøntsager og krydderurter, så man kan sammenligne
med hvilke der giver et godt udbytte ift. pladsforbrug og pris i almindelig supermarked, så
der kan dannes et overblik over hvilke grøntsager der er smarte at holde på begrænset
plads og hvilke man måske ikke bør holde.
Der vil blive eksperimenteret med forskellige typer små bede, i forskellige beholdere,
hvilke virker godt og hvilke bør man undgå. Her skal der også undersøges noget med
fødevare godkendte beholdere så man kan undgå beholdere af materiale som er
skadeligt.
PFlante har en lille have plads på VKR kollegiet, de nuværende bede er dog for lidt plads,
så klubben har planer om udvide ved at øge antallet af bede her.
Ligeledes stræber klubben efter at andre kollegier laver lignende projektet (hvis der er
interesserede beboere), og stiller glædelig viden og erfaring til rådighed.
PMC
De sidste år har det været svært at få hvervet studerende og nye medlemmer til klubben,
hvilket har været et af vores store fokusområder i bestyrelsen i 2018. Det virker som om
at klubberne ikke er særlig synlige for de nye og også gamle studerende og de derfor ikke
ved at vi eksistrerer – dette er også det respons vi får tilbage fra de nye medlemmer vi får
ind. Fortsat fokus på dette problem fra bestyrelsens side her i 2018 virker til at have haft
lidt effekt, da tilgange af nye medlemmer har været større i år end de tidligere.
Det har været et godt og aktivt år for både bestyrelsen og medlemmerne, med masser af
arrangementer og vejret har jo været et helt perfekt år for motorcykelister.
Bestyrelsen har bestrebet sig på at afholde minimum to arrangementer om måneden,
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hvoraf et af dem er den månedlige klubaften.
Følgende aktiviteter er blevet afholdt i årets løb:
• Hver den første tirsdag i måneden er der afholdt klubaften, hvor klubbens nye og gamle
medlemmer, samt interesserede har kunne komme forbi og se klubben, får en rundvisning
og en snak. Klubben har reklameret på hjemmesiden og gennem facebook og der har
gennem året været fint besøg af både gamle, nye og mulige medlemmer.
• MC og pølse tur til Biltema i Glostrup for at shoppe til klubben og privat for
medlemmerne, samt spise en masse hotdogs
• Klubtur til Strandgrillen i Frederikssund
• Køretur for klubbens medlemmer med afsluttende grill på Kampsax kollegiet
• Årstræf afholdt over en weekend hos en af klubbens medlemmer
• Køreteknisk arrangement for at forbedre køretekniske egenskab, samt bare have det
sjovt på asfalten, hvor det er sikkert at udfordre sig selv og ens motorcykel. Oveni
arrangementet som blev afholdt i Sverige, stillede bestyrelsen op med grill og sørgede for
forsyninger til de hårdtarbejdende og racende medlemmer
• Træft på Roskilde havn for bil og MC entusiaster
• Drive-in bio på MC
• Bakkeåbning og bakkelukning, hvor der blev kørt fra Nørrebro til Bakken med tusindere
af andre Mc’ere
• Amager rundt på MC
• Årets sidste MC tur med afsluttende middag i oktober
• Diverse planlagte og spontane køreturer med afgang fra Oticon på DTU
Inden årets udgang er der planlagt følgende arrangemener, trods sæsonen for mc’er er
slut; biograftur og ØL&80’er heavy i november, julehygge i klubben med gløgg og
æbleskiver i december, samt årets store julefrokost i starten af 2019.
Klubben er blevet benyttet ganske fint i løbet af året og der har generelt været ryddet
pænt op dernede. Enkelte gange har det været nødvendige at sende en besked ud om at
man skal huske at rydde op efter sig selv, men det virker til at folk tager det til sig og
efterfølgende har det set rigtig fint ud igen. Over vinteren er det planen er få lidt mere styr
på værktøj og deres pladser i klubben, så det bliver nemmere at finde rundt i al vores
værktøj og dermed også hvor det skal på plads igen. Vi håber at dette vil hjælpe lidt på
oprydningen til næste sæson.
Hver til hveranden måned har formanden lavet et nyhedsbrev, som er blevet udsendt til
alle medlemmer på email og også gennem vores facebook side. Heri har folk kunne læse
om det nye der er sket i klubben, afsluttede og kommende arrangementer, samt klubben
generelt.
PMC har i 2018 fået oprettet et klub CVR nummer, hvilket har muliggjort at vi igen har fået
mobilepay, som letter betaling fra medlemmerne til klubben ved arrangementer,
sodavandskasse, kontingent m.m.
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Vi fik sidste år bevilget penge fra klubpuljen til en ny MC lift, som er blevet installeret og
sat i brug. Klubben og dens medlemmer er utrolig glad for at dette har været muligt og
dette har gjort arbejdet for mange noget lettere.
Bestyrelsen har i 2018 bestået af 7 medlemmer, som har afholdt bestyrelsesmøde en
gang om måneden, for at varetage klubbens vedligeholdelse og for at planlægge
aktiviteter for klubben medlemmer. Bestyrelsen har fungeret utrolig godt sammen og alle
medlemmer har i år været gode til at påtage sig ansvar for de forskellige arrangementer
der er afholdt i årets løb.
Som beskrevet kort ovenfor, så har vores store fokusområde blandte andet været at få
nye medlemmer ind, og som ikke kun har brug for et sted at skrue på deres motorcykel,
men også har lyst til at deltage i den sociale del af klubben. Vi har haft flere tiltag, som
f.eks. at have medlemmer af bestyrelsen ude på både Lyngby og Ballerup campus med
visitkort, hvori der er sat en elestik, som kunne sættes på styret af mc’er holdende på
DTU’s områder. Derudover har vi prøvet at benytte PF’s facebookside til at reklamere for
klubaften, så de nye studerende kunne se det derigennem. Vi har ydermere været i
kontakt med PF ang. ophængning af plakater i DTU’s bygning. Der blev dog først efter
sommerferien blevet ansat en ny ’plakatmand’, hvorved vi nu igen kan få delt vores
plakater ud.
Umiddelbart virker det til at have fungeret rigtig godt med visitkortene, da vi selvfølgelig
spørger folk der henvender sig til os, hvordan de fandt os. Her har der været rigtig fin
respons på vores påsatte visitkort. Dette vil vi anbefale at den kommende bestyrelse også
fortsætter med.
Bestyrelsen har også arbejdet en del med at få opdateret vores webhotel, ny mailserver,
opdateret hjemmesiden, GDPR, hvilket kan læses ud fra vores mødereferater.
Det sidste der har været brugt en del tid på til bestyrelsesmøderne, er den kommende
flytning af klubberne fra bygning 101. Vi har et bestyrelsesmedlem, som har brugt og
bruger meget tid på dette og som deltager i Klubudvalgsmøderne, så vi altid har den
samme representant som er opdateret med situationen. Det virker ret uvist for os hvad
der skal ske og vi håber på at der kommer mere klarhed om dette i 2019 både fra PF og
CAS side.
Maja Bering Blume, formand for PMC
Polymus
Foreningen bestod med udgangen af 2017 af 23 bands. I perioden var 6 nye bands
kommet til, mens 6 bands havde forladt foreningen. Ved generalforsamlingens afholdelse
bestod foreningen af 23 bands.
Aktiviteten i foreningen havde været beskeden.
Der er købt en del udstyr, herunder lysanlæg, kabler, bækkener, mikrofonstativer,
mikrofoner, trommetæppe, trommestol, og trommeskind. Derudover er diskantenheden i
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en af højtalerne i lokale 1 blevet skiftet. Ligesom Peavey Classic 50 fra lokale 1 har været
til reparation.
Dette giver mulighed for, at vi meget hurtigere kan reparere ting, når de går i stykker.
Derudover har PF indskærpet overfor klubberne, at disse skal være repræsenteret ved en
fast repræsentant på de kvartalsårlige klubmøder. Det skal Polymus selvsagt overholde.
Søren Kiilerich, formand for Polymus
PF Keramikklub
Generelt om klubben:
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 150 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. Der er altid mindst ét medlem fra bestyrelsen tilstede til klubaftenen.
Status oktober 2018:
Der har været åbent hver tirsdag aften til vores klubaften, hvor der har været et varierende
fremmøde af både nye og gamle medlemmer. Nye og gamle medlemmer er blevet
opfordret til at melde sig ind i klubbens Facebook gruppe, som bruges som
kommunikation mellem medlemmer og bestyrelsen. Klubben følger DTUs sommerferie og
holder som sådan sommerlukket, men takket været Facebook gruppen har medlemmerne
nemt og hurtig kunne finde ud af, om der ikke var et medlem fra bestyrelsen til stede
alligevel, f.eks. for at købe ler. Vi har fået oprettet en Facebook gruppe kun til klubbens
bestyrelse for at højne kommunikationen mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi
har holdt demoaften to gange I år, bade i februar og september og, hvor der blevet
introduceret til teknikkerne, af bestyrelsen og andre medlemmer. I forbindelse med det
har vi fået hængt nye plakater op på DTU, som har gjort nye medlemmer opmærksomme
på at klubben findes. Desuden har vi fået svaret på e-mail henvendelser fra potentielle
medlemmer og oplyst dem om hvordan de kan blive medlemmer i keramikklubben. Vi har
udnævnt et bestyrelsesmedlem til at varetaget opsynet med vores klub e-mail konto for
at sikre at vi ikke misser vigtige e-mails. I marts holdt vi også en raku dag, hvor
medlemmerne fik lov til at prøve deres kræfter med raku, som er en måde at brænde
keramik på. Det var en kold lørdag, så det var godt at kunne varme sig på raku-ovnen.
Derudover har vi fået ryddet op i klubben ved at smide efterladt lerarbejde ud. Vi har
efterset vores glasur-kemikalier og blandet et par nye, og i den forbindelse har vi haft stor
glade af den sprøjtepistol vi fik købt i 2017. I år har vi så fået indrettet malerhjørnet til at
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passe bedre til brugen af den nye sprøjtepistol. Vi har også fået ryddet op i klubbens
møblement i 2018, sådan at der blev ordentlig plads til at installere den nye pladeruller,
som vi havde fået et legat til tidligere. Ovnen har måtte repareres to gange i år, taget
ovnens alder i betragtning har det ikke været overraskende. Vi har fået købt nye
ovnplader samt renset nogle af de gamle og de har alle fået et godt lag beskyttelses
maling.
Med venlig hilsen Jens Thomsen Formand for keramikklubben
PRG
Den primære aktivitet i løbet af 2018 har været oprydning i klubben, og omrokering af
inventar i klublokalerne, for at dem gøre mere attraktive og velfungerende.
For at hverve flere medlemmer har PRG indgået samarbejde med Danstar, og vi er i gang
med at forny vores hjemmeside.
Ole Christensen, Kasserer i PRG
Workshoppen
Vores klublokale er tænkt til dagligt brug og opbevaring af materialer og redskaber. Vi
mangler dog stadig stole og borde, før vi kan arbejde op til flere personer i rummet, ved
eksempelvis arrangementer. Vi har fuldført en workshop i august for nye
kandidatstuderende (hovedsageligt internationale). Her malede vi et kulturelt banner.
Banneret skulle have været hængt op i S-huset, men fik kun lov at hænge et par dage
inden det desværre faldt ned til en fest. Dertil har vi følgende planlagte arrangementer:
- Creative-space café (Café med maling af keramik i København)
- Pumpkin Carving (Halloween hygge med græskar udskæring)
- (Andre småarrangementer, der endnu ikke er helt fastlagt)
Klubben er blevet introduceret ved introduction week i august måned. Ved denne lejlighed
meldte flere nye studerende sig på en mail-liste hvor vi løbende sender informationer ud
om kommende klubaktiviteter. Derudover at der afholdt et introduktionsmøde for klubben
i starten af september hvilket er blevet opslået på klubbens facebook side, samt mailet ud
til alle interesserede. Ved denne lejlighed skrev yderligere 7 studerende sig op.

KAMU
Studenterrepræsentanter i 2018: Andreas Møbius og Mette Bybjerg Brock
Der blev i 2018 afholdt 4 ordinære møder i KAMU.
I 2018 blev Finn Paaske Christensen valgt som modtager af arbejdsmiljøprisen. Han blev
bl.a. valgt på hans årelange interesse for arbejdsmiljø både for medarbejdere og
studerende.
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I 2018 blev der afholdt arbejdsmiljøårsmøde, hvor studenterrepræsentanterne bl.a. stod
for at definere indholdet af en workshop vedrørende arbejdsmiljø for studerende. Ca. 15
personer deltog meget engageret og der blev indsamlet en masse godt input. Der blev
udtrykt ønske om en arbejdsgruppe som opfølgning på denne, men det er der ikke fundet
resurser til hos CAS ABB på dette tidspunkt.
I 2018 blev arbejdet i arbejdsgruppen for klarlægning af studerendes rettigheder i
arbejdsmiljøsammenhænge afsluttet med et notat som er tilgængeligt på Inside og for de
personer som til dagligt arbejder med studerende.
I starten af 2019 blev der holdt et afsluttende møde for arbejdsgruppen, der havde til
hensigt at klarlægge, hvad psykisk arbejdsmiljø er. Det blev gjort ved brug af
studiemiljøundersøgelsen for de studerende og et spørgeskema samt
fokusgruppesamtaler for medarbejderne. Et notat for med opsummering og anbefalinger
blev udarbejdet til viderebehandling i KAMU.
For dette,
Andreas Møbius og Mette Bybjerg Brock

SMU(StudieMiljøUdvalg)
I 2018 har især én ting fyldt møderne på DTU’s Studiemiljøudvalg (SMU):
Studiemiljøundersøgelsen. Undersøgelsen er uddybet i sin egen årsberetning. SMU har i
2018 i forbindelse med studiemiljøundersøgelsen godkendt den endelige formulering af
undersøgelsen, før den blev lanceret. Senere har SMU diskuteret resultaterne fra
undersøgelsen for derefter at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde en
handlingsplan på baggrund af undersøgelsen. Dette er også uddybet i undersøgelsens
egen årsberetning. Ulrik Okkels, som i mange år har været sekretær for SMU og som har
været hovedansvarlig for studiemiljøundersøgelsen, stoppede på DTU i maj. Herefter blev
den nye sekretær Tine Berg Krogstrup. I foråret diskuterede udvalget, hvordan DTU skulle
arbejde på at placere flere fordybelsesstudiepladser rundt omkring på Ballerup og Lyngby
Campus. Dette var et punkt, som stadig manglede at blive klaret i
studiemiljøhandlingsplanen 2016-2018. SMU kommenterede her, at det var nødvendigt
med fordybelsespladser til både gruppe- og enearbejde. Især på Ballerup Campus er der
klart mest gruppearbejde.
SMU kom i efteråret 2018 med inputs til det forestående udbygningsprojekt af DTU
SkyLab. A.P. Møller-fonden har doneret 80 mio. kr. til denne forbedring. Dette punkt var
dog mest et informationspunkt, eftersom planen for udbygningen var færdig. SMU blev,
ligesom mange andre DTU-organer, hørt omkring indførelsen af aftenmoduler på DTU.
Her kunne SMU komme med kommentarer omkring det sociale og socialpolitiske aspekt
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af indførelsen. SMU har til opgave at behandle ansøgninger til Noget-for-Noget-fonden. I
2018 blev to ansøgninger godkendt. Fredagsbaren Diamanten fik 5.000 kr. til forbedringer
af forholdene i fælleslokalet efter deres flytning til et nyt lokale, og PF’s S-Huset fik knap
50.000 kr. til nye hynder i Pejsestuegraven på Lyngby Campus. social@pf.dk modtog
endnu tre ansøgninger, men disse lå uden for fondens formål. Altså blev alle reelle
ansøgninger til Noget-for-Noget-fonden godkendt.
Årsberetning skrevet af
Adam Ørbæk Sommer, Socialpolitisk koordinator 2018

SMU(StudieMiljøUndersøgelsen)
Siden 2012 har Studiemiljøundersøgelsen været en tilbagevendende begivenhed på DTU.
Alle universiteter er pr. lov pålagt at lave en sådan undersøgelse minimum hvert tredje år.
DTU har lavet en i 2012, i 2015 og senest i 2018. DTU foretager undersøgelsen, men PF
har været meget inde over både udformningen, promoveringen og opsamlingen på
undersøgelsen.
Studiemiljøundersøgelsen 2018 (SMU18) blev i april sendt ud til alle studerende på DTU
(på nær udvekslingsstuderende fra andre universiteter), i alt omkring 10.500 studerende.
Den blev sendt ud på DTU Inside, hvor alle studerende fik en e-mail, og de fleste også fik
en SMS. Undersøgelsen startede d. 3. april og løb frem til d. 26. april – altså omkring tre
uger.
DTU havde et (meget optimistisk) håb om at nå en svarprocent på 50. I PF var det interne
succeskriterie at få en højere svarrate end tidligere år. Derfor skulle minimum 34 %
besvare undersøgelsen. Den endelige svarrate nåede 36,4 %, og det interne mål var derfor
nået. Det svarer til, at 3837 studerende udfyldte spørgeskemaet.
Undersøgelsen blev promoveret af PF, der fik 5.000 kr. til formålet af DTU. Promoveringen
bestod primært af at dele kaffe, kage (nogle gange) og flyers ud til studerende mange
steder på begge campusser, mens de frivillige uddelere fortalte om undersøgelsen og
vigtigheden af den. Derudover besøgte undertegnede, PF’s Socialpolitiske koordinater
Adam Ørbæk Sommer, alle studierådene i en studierådsuge for at promovere
undersøgelsen for alle PF-aktive. Yderligere besøgte jeg syv af de største kurser på DTU
og promoverede dér undersøgelsen.
Efter Studiemiljøundersøgelsen blev der udarbejdet en rapport, som kan findes på dtu.dk,
og der blev nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en handlingsplan for studiemiljøet i
perioden 2019-2021. Arbejdsgruppen var en undergruppe til DTU’s Studiemiljøudvalg
(denne er beskrevet i en anden årsberetning), og PF var repræsenteret af Adam Ørbæk
Sommer og Simon Lundtofte (bestyrelse og delvist Ballerup-studerende). Arbejdsgruppen
nåede frem til en handlingsplan, som i skrivende stund ikke er godkendt af DTU’s
direktion endnu. Når denne er godkendt, vil den kunne findes på dtu.dk.
I handlingsplanen fylder især det psykiske studiemiljø meget, da undersøgelsen både
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viste, at det psykiske studiemiljø var meget vigtigt for de studerende, og at der var store
forbedringspotentialer på området. Studiemiljøhandlingsplanen lægger derfor op til
forskellige initiativer på bl.a. områderne stress, mobning, ensomhed, seksuelle
krænkelser og kønsrelateret bias.
Næste Studiemiljøundersøgelse skal finde sted i 2021, hvorefter en handlingsplan for
studiemiljøudvikling fra 2022-2024 skal udfærdiges.
Årsberetning skrevet af Adam Ørbæk Sommer

SMAG
I 2018 har arbejdet i SMAG været meget fokuseret på, at få et mere aktivt studieliv på
Ballerup Campus, samt et bedre studiemiljø. Dette er blandt andet som resultat af
Studiemiljøundersøgelsen, samt som en del af en større strategisk plan for Ballerup
Campus, som der er blevet arbejdet meget på i løbet af året. Fokusområder har især
været det lange gangareal som Ballerup har, hvor der er blevet sat ind på at optimere de
større fællesområder bedre. Dette har især været omkring kantinen og S-Huset, hvor en
del af gulvet er blevet hævet, så det bedre kan bruges som samlings- og spisested for de
studerende. Derudover er der også blevet skabt flere fordybelsespladser på biblioteket på
Ballerup, samt opsat flere ”sofabåse” rundt omkring på campus. Generelt har der været
stor interesse fra ledelsen på Ballerup Campus i, at få PF inddraget i arbejdet omkring et
bedre studiemiljø og aktivt studieliv. Meget af arbejdet i SMAG er derfor smeltet sammen
med en del af de andre udvalg, der er i gang på Ballerup Campus. I PFs bestyrelse er vi
blandt andet, af flere omgange, blevet inviteret med til møde og rundvisninger med de
arkitekter og projektansvarlige, som står for kommende ombygninger på Ballerup
Campus. Her er vi blevet spurgt meget ind til PFs aktiviteter, hvad vi gerne vil have sker på
campus, og hvad de kan gøre for os, både som forening og som studerende. Arbejdet i
SMAG, og generelt for studiemiljøet på Ballerup, er altså i højsædet, og vi bliver inddraget
i rigtig mange af beslutningerne der skal træffes omkring dette.

Simon Lundorf
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Uddannelsespolitisk sektor
Fagligudvalget
Ingen årsberetning modtaget

PG
I 2018 har Politisk Gruppe (PG) haft de to formænd Tor Noema Nørgaard
(uddannelsespolitisk koordinator) og Adam Ørbæk Sommer (socialpolitisk koordinator).
PG har haft ti valgte medlemmer foruden formændene. I løbet af 2018 har PG afholdt 14
møder på følgende dage:
6/2, 20/2, 7/3, 20/3, 3/4, 17/4, 7/6, 4/9, 24/9, 9/10, 15/10 (ekstraordinært), 29/10, 15/11,
28/11
I starten af PF-året var PG en stor hjælp, da bestyrelsen måtte reagere på #metoobølgen, der ramte DTU under navnet #OgsåPåDTU. Denne er nærmere beskrevet i
årsberetningerne for formanden samt næstformanden og socialpolitisk koordinator. D. 6.
februar – altså på PG’s første møde – blev det trykt en artikel om netop dette, og PG var
derfor fra starten engageret i at håndtere sagen. Det betød også, at medlemmer fra PG
blev bedt om at hjælpe de fleste dage den første uge af semesteret for at lave en
kampagne, der fik navnet ”Tal Om Det”.
I foråret skulle Danske Studerendes Fællesråds (DSF) PolitikKonference (PK) afholdes
med DTU som vært. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe i PG til at arrangere
konferencen på DTU. Temaet på dette PK var Uddannelseskvalitet. Derfor gik en
væsentlig del af forårets PG-møder med at diskutere netop dette. I efteråret var der PK i
Odense, hvor temaet var Boligpolitik. PG har derfor også brugt tid i 2018 på at diskutere
boligpolitik.
I foråret valgte PG Årets underviser, som PF-formand, Lars Holm, præsenterede efter sin
tale til Årsfesten i maj. Årets underviser blev valgt ved at lade studerende nominere
undervisere til prisen, hvorefter PG gennemgik hver enkelt nominering og deraf valgte de
to Årets undervisere: Samel Arslanagic (DTU Elektro) og Sten Søbjerg (DTU Space). PG
stod for promovering af Årets underviser for at få studerende til at stemme.
I starten af året besluttede PG sig for at forsøge at få et samarbejde op at køre med de
omkringliggende kommuner. Dette resulterede i undergruppen PG Kommunal. PG
Kommunal endte med at få en aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor PF nu
fremadrettet skal mødes med borgmesteren hvert halve år og resten af
kommunalbestyrelsen én gang om året.
I juni var PF med på Folkemødet på Bornholm. Inden da havde en undergruppe til PG
arrangeret PF’s deltagelse i Engineer the Future’s telt på Folkemødet.

74

Et fokus for PG har i 2018 været udfordringer for fysisk og psykisk udfordrede studerende
på DTU. Til et møde i juni var Tænketanken Perspektiv forbi for at fortælle om deres
arbejde for disse studerende, og til det samme møde var der tre gæster, som alle havde
forskellige forløb med Socialpædagogisk Støtte på DTU. PG nåede ikke i løbet af 2018
frem til nogen handlinger omkring emnet, men venter spændt på resultatet af Perspektivs
undersøgelse, som har kørt i efteråret 2018.
I efteråret kom regeringen med en ny regel, der nedsatte antallet af internationale
studerende på universiteterne i Danmark. På DTU fik vi lov at beholde optaget af
internationale studerende, som det var i 2018, men fremover siger reglen, at DTU ikke må
optage flere end det tal. Dette blev også et emne, der flittigt blev diskuteret i PG.
I 2019 kommer der til at være folketingsvalg. Derfor har PG i efteråret nedsat en
arbejdsgruppe til at finde ud af, hvordan PF skal være en aktiv del af Folketingsvalget.
Denne gruppe er i gang med at planlægge kampagner og events (f.eks. en debat), som
kommer til at blive sat i gang, når valgkampen begynder.
Det er en tradition, at PG i efteråret kårer Årets hjælpelærer. I 2018 blev der i efteråret
sendt et spørgeskema ud, og der blev promoveret for at besvare spørgeskemaet. Pr.
januar 2019 har PG dog ikke holdt et møde, hvor de kunne kåre Årets hjælpelærer. Dette
sker derfor først senere i 2019.
Politisk Gruppe har i løbet af 2018 været en uvurderlig gruppe i PF’s politiske arbejde og
som PF-bestyrelsens politiske bagland. Medlemmerne har været gode til at komme til
møderne, og ligeledes har mange ikke-medlemmer været faste ansigter til møderne. Både
medlemmerne og ikke-medlemmerne har været fantastisk diskussionsvillige og har haft
vigtige inputs. Det har gjort, at møderne – selvom de nogle gange kunne blive rigtig lange
– altid har været tiden værd.
Desuden har møderne været et rigtig hyggeligt indspark i hverdagen, hvor bl.a. den faste
pause kl. 19.00 næsten altid er blevet holdt.
Til PG 2018: tak for et godt år!

På vegne af Tor Noema Nørgaard og undertegnede,
Adam Ørbæk Sommer, socialpolitisk koordinator
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Folkemødet
Folkemødet 2018 lå torsdag d. 14. juni til søndag d. 17. juni.
Polyteknisk Forening sendte i år 19 DTU studerende, samt tre venner fra
Studentersamfundet, til ”Roskilde Festival for politikere” – årets Folkemøde på Bornholm.
Adam Sommer og Amalie Pernille Rasmussen var taget i forvejen med varevognen og var
således på Bornholm allerede tirsdag d. 12. juni og fik købt materialer til ugen (og nydt
solen lidt længere end alle de andre deltagere).
Vi boede på Den Politiske Slagmark i telte super tæt på hele Folkemødepladsen og
sammen med mange andre unge mennesker. Der var inkluderet morgen- og aftensmad
på pladsen, og der var bade- og toiletvogne sat op. Alt i alt en rigtig praktisk løsning, som
vi formentlig vender tilbage til næste år.
Igen i år var vi i Ingeniørteltet sammen med bl.a. DTU og Engineer The Future fra IDA.
Også DTU’s Bryghus var til stede og sørgede for velsmagende øl til folket, hvilket var
særligt værdsat i sommervarmen og bragende solskin.
Hele ugen var vi meget fashionabelt synlige i folkemængden med vores blå og orange tshirts og matchende kasketter. Vi var ikke kun synlige i vores outfits, men gjorde og også
bemærkede i debatterne. Vi fik bl.a. talt filosofikum og teknologikum med uddannelsesog forskningsminister Tommy Ahlers, og et shout out fra Huxi Bach under hans
radioprogram ”Huxi & Det Gode Gamle Folketing”. Der blev også tid til en snak med Inger
Støjberg, og så var det en fremragende mulighed for at få en snak med vores rektor,
Anders Bjarklev.
De frivillige PF’ere havde også arrangeret en leg, så alle deltagere på Folkemødet kunne få
en smagsprøve af, hvad det vil sige at være ingeniør. Det var den klassiske leg med at
skulle bygge det højeste tårn af spaghetti og skumfiduser – men samtidig skulle der
tages højde for seismisk aktivitet, da tårnet
skulle bygges på vibrerende budding.
Vi fik også sat godt fokus på uddannelse og
uddannelseskvalitet med en pubquiz lørdag
aften, og så var der heldigvis også tid til at
se Danmark spille fodboldkamp i VM og ikke
mindst se koncert med Magtens Korridorer
fredag aften.
Vi glæder os allerede til næste år.
Styregruppen bestod i år af følgende
studerende: Amalie Pernille Rasmussen,
Asta Nielsen, Caroline Erup Friis, Josefine
Maribo Schuler, Søren Anton Kuhberg, Tor
Noema Nørgaard og Sune Emil Baldus.
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På vegne af Folkemødestyregruppen 2018,
Amalie Pernille Rasmussen

Akademisk Råd‘
Studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd har deres største indflydelse i rådets
arbejde, når der diskuteres jobopslag for professorer samt i sager hvor rektor søger
rådgivning. Året 2018 har budt på en række ansættelser, hvor det har været nødvendigt at
minde institutterne om at undervisningskompetencer er vigtige at fremhæve i jobopslag,
hvor der er undervisningsansvar. Det har dog været vores indtryk at institutterne generelt
er blevet bedre til at inkluderer det i forhold til forgående år og de fleste af vores
kommentarer er blevet taget til efterretning.
Årets temadiskussioner har været: ”Entrepeneurskab og Innovation” ,
”Sundhedsteknologi”, ”Tenure Track ” samt et oplæg om E-Lærings fremtid på DTU.
Temadiskussionerne har i år båret lidt præg af at være Oplæg/opdateringer fra ledelsen
og ikke lagt op til reelle diskussioner, hvilket vi som studenterrepræsentanter har påpeget
ikke er intentionen med temadiskussioner. Vi også forholdt os til forskellige emner f.eks.
en ny dyrevelfærd politik på DTU.
Dog har vi særligt ved rektors faste orienteringspunkt formået at bidrage med en
studenter-vinkel på forskellige sager. Gennem Akademisk Råd har PF endnu et år udbredt
studerendes holdninger og indsigt i studerendes kår på højt niveau i DTU’s organer.
For dette,
Studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd: Tor Noema Nørgaard, Amalie Avnborg,
Benjamin Lam samt suppleanter Lau Halkier Wandall og Philip George Hau Sørensen

CUU
Dette år i CUU er gået med en masse spændende diskussioner på tværs af studieledere,
ISN formænd, uddannelsesdekaner, AUS og studerende. Nogle af de større diskussioner
er listet nedenfor i punktformat og efterfølgende uddybet i separate afsnit.








Udvalget for bedre universitetsuddannelser (UUU)
Matematik A med karakterkrav for optag
Biologi på alle uddannelser
Dimittendundersøgelse
Ekstern censur
Frafald
Erhvervskandidat
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Aftenmoduler

Vi lagde 2018 ud med at gennemgå de anbefalinger der kom fra ”Udvalget for bedre
universitetsuddannelser” (UUU). Heri blev bl.a. anbefalingen om at fjerne de studerendes
medbestemmelse i institutstudienævnene (ISN) diskuteret og alle parter var enige om at
de studerende til stadighed skal have medbestemmelse og indflydelse på deres studier.
At indføre et minimums-karakterkrav fra matematik A på civiluddannelserne blev
diskuteret først på året, men er efterfølgende blevet annulleret grundet manglende
sammenhæng mellem matematik A karakter og frafald efter påbegyndt uddannelse på
DTU.
Implementering af biologi på alle civiluddannelserne blev taget op i samarbejde med
bachelordekan Martin Vigild. Her blev fremlagt den foreløbige plan for indførelsen, og der
blev især langt vægt på at det skal implementeres som et værktøj og ikke som et
teoretisk studie i biologien.
Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte i efteråret en
dimittendundersøgelse med det formål at evaluere kvalitet og relevans af de uddannelser
vi har i Danmark. Det har derfor været svært for DTU at føre deres egen
dimittendundersøgelse og det forventes at der på DTU vil blive gennemført en ny
undersøgelse i 2019.
Brugen af ekstern censur blev drøftet da omkostningerne til dette er steget en del de
sidste 5 år. Der blev lagt vægt på at det ikke er et problem da det er en vigtig del af vores
uddannelse at de studerende bliver evalueret af andre end kun DTU ansatte. Der blev fra
udvalgets side lagt op til at dekanerne skal skrive deres gode grunde til brug af ekstern
censur ned, og disse vil så kunne bruges som retningslinjer for brugen.
Frafaldet på især civilbacheloren blev taget op da dette er højere end frafaldet på
kandidatuddannelserne. Der blev diskuteret hvilke grunde der kan være for dette frafald,
bl.a. studieskift, personlige årsager og uddannelseskvalitet. Da der ikke pt. indhentes
videre informationer fra studerende der frafalder (de sendes et simpelt multiple choice
skema), var det svært at påpege specifikke frafalds-grunde at arbejde videre med. Mange
af de frafald der er på bachelor uddannelsen sker indenfor det første år og det skal derfor
også undersøges hvad grunden til dette er og om der er noget man kan gøre for at
modvirke det. Det blev påpeget at de tal der blev fremlagt til mødet ikke tog højde for
studieskift.
I 2019 bliver aftenmodulet indført og dette har også været et af de store
diskussionspunkter i CUU. Der blev i fællesskab lavet en liste med en række punkter der
er vigtige for implementeringen af aftenmodulet både set fra undervisernes og de
studerendes synspunkt. Dette inkluderede bl.a. mulighed for transport efter endt
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aftenundervisning, ugedag for placering af moduler, køb af mad på campus efter kl. 17,
studieplansplanlægning og hvilke typer kurser der kunne implementeres i dette modul. Vi
studerende lagde også vægt på at de fleste af vores aktiviteter i Polyteknisk Forening
ligger om aftenen og det derfor ville være problematisk hvis alle aftener blev inddraget i
aftenmodulet.
For dette,
Jeres studenterrepræsentanter i CUU: Mette Bybjerg Brock, Patrick Møller Jensen og
Kirstine Krøyer Rasmussen

DUU
Ingen årsberetning modtaget

Univalg
Universitetsvalget blev en kæmpe succes på grund af et stærkt samarbejde med DTU’s
administration. DTU’s valgsystem viste sig at være besværligt for de opstillede at
anvende – især fordi en del ikke læste eller besvarede valgudvalgets mails. Dog var
administrationen til stor hjælp med at give overblik over hvor langt vi var i processen og
hvem der manglede.
”Skær alt ud i pap. Antag at alle ved intet. Antag
at ingen tager initiativ til selv at gøre noget.”
– Emil Kristiansen, Valgudvalget 2018
PF opstillede 126 kandidater på 19 forskellige lister til ISN, Akademisk Råd og DTU’s
bestyrelse. Alle blev valgt ved fredsvalg, da ingen opstillede imod PF.
I år er det især interessant at lægge mærke til kønsfordelingen på de 120 valgte til ISN.
Her ses nemlig en ligelig kønsfordeling – fuldt ud i tråd med DTU’s mangfoldighedsmål –
og endda uden at PF har gjort noget særligt for at det skete. ISN Sundtek blev oprettet
efter univalget’18. Derfor har PF blot indstillet en liste af medlemmer for 2019 til dekanen.
De studerende er derfor repræsenteret allerede fra start af, i dette nye spændende
institut.

På vegne af Valgudvalget 2018,
Andreas Ipsen

DTU's bestyrelse
Studenterrepræsentanter i 2018: Martin Carsten Nielsen og Mette Bybjerg Brock
Martin Carsten Nielsen fratræder ved slutningen af 2018 og efterfølges af Lars Holm i
begyndelsen af 2019.
79

I 2018 har bestyrelsen afholdt 4 ordinære møder, samt 1 ekstraordinært. Til det
ekstraordinære møde, som blev afholdt i februar, blev den første rammekontrakt mellem
DTU og Uddannelses- og Forskningsministeriet færdigbehandlet, så den kunne sendes til
underskrift hos Ministeren.
Bestyrelsen har blandt de sædvanlige punkter bl.a. behandlet budget og regnskab,
arbejdsplan, rammekontrakt, samt opfølgning på de forskellige enheder på DTU.
Årets første to ordinære møder gik også med vedtægtsændringer og beslutning af
procedure for udpegning af eksterne medlemmer til DTUs bestyrelse efter ændringerne i
universitetsloven i forbindelse med styringseftersynet i 2017.
Bestyrelsen har i september afholdt strategiseminar og udvalgt fokuspunkter til DTUs
strategi 2020-2025. Disse vil blive behandlet af ansatte og studerende på DTU i 2019,
hvorefter det samles til en endelig strategi.
For dette, Martin Carsten Nielsen og Mette Bybjerg Brock
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Arrangementer
PF Skituren
Turen i 2017 gik til Val Thorens med écart skitours, hvilket udover enkelte
uoverensstemmelser gik godt. Det største problem var at grundet ekstreme vejrforhold
ankom flygæsterne først søndag i stedet for lørdag. Dette kunne vi dog ikke have undgået
med mere planlægning.
DTU’s skitur har i år valgt at skifte fra écart skitours til Summitweek, da tilbudet vi fik
ganske simpelt var bedre. Udover det er vores hjemmeside www.pfskituren.dk blevet total
redesignet og forbedret. De fem koordinatorer der i år har stået for turen er Christian
Ingwersen, Christopher Boe Jensen, Kristian Moltved, Morten Andresen & Viktor Lemgart,
som blev valgt af Socialudvalgsformanden.
PF Skituren startede året ud med et underskud på ca. 2000kr, men det er grundet det
store deltagerantal på 756 gæster lykkes os at opgøre for dette. I år går turen til Tignes,
hvor koordinatorene gennem året har indgået aftaler med diverse operatører. Yderligere
er det lykkes os at hive sponsorater hjem fra Kims, Dansk Sprit Fabrik samt Redbull.
Prisen for turen i år er 3999kr, hvilket er lidt mere end de forrige år. Tilgengæld er prisen i
år inklusiv stort liftkort, så for folk som deltager for at stå på ski er turen blevet billigere,
mens det er blevet en smule dyre for dem som kun er med for at feste.
Gennem året har vi efter efterspørgsel fra fagligt råd drøftet muligheder for fordele for PF
medlemmer. Vi er i samarbejde med Summitweek kommet frem til en del mulige rabatter,
som kan blive implementeret i næste års tur. Dette kan bl.a. indebære rabatter på
betalingsevents såsom vores pubcrawl.

Da turen først afholdes i 2019 vil beretning vedrørende selve turen blive beskrevet i næste
års beretning.

For dette,
Christian Keilstrup Ingwersen
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ISN Opkvalificering
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med DTU Learning Lab d. 22/3 for alle nye
repræsentanter. Per Goltermann fra ISN Byg, Peter Hussmann fra Learning Lab og
undertegnede holdt et kort oplæg om følgende:
1. Hvordan opfatter VIPerne studerende i ISN af Per Goltermann
2. Vurdering af kvalitet i undervisning og kursus beskrivelser af Peter Hussmann
3. Fagligudvalget og hvordan ISN repræsentanter kan bruge det forum af undertegnet
Derudover blev der holdt en workshop om kursusevaluering og hvordan det er at sidde i
ISN. Til dette var der inviteret fire erfarende ISNer til at drive samtalerne.
Arrangementet blev mødt med positivt feedback. Nye repræsentanter var glade for
introen og gamle for at få nogle redskaber.
For dette,
Tor Noema Nørgaard

PF Lan
PF forsatte succes med udsolgt LAN i efterårsferien på Lyngby Campus. I Ballerup blev
LAN afholdt i Påskeferien med ca 50 deltagere.
i 2018 blev der fundet studerende der på frivillig basis, er interesseret i at koordinere PF
LAN på Lyngby campus i fremtiden.
Et samarbejde mellem S-Husets ledelse og de frivillige koordinatorer udgør drivkraft for
PF LAN.

PF Aktivfest forår
Lørdag den 2/6 2018 blev der afholdt aktivfest i pejsestuen med college-party-tema.
Thomas Røpke var på som afvikler og Anna Sidse Deleuran var på som baransvarlig.
Pejsestuen blev i løbet af eftermiddagen pyntet op og der blev stille snacks og
velkomstdrinks frem(isbjørn). Som aktiviteter var der sat op til beer-pong i forskellige
varianter, hvor deltagerne kunne finde regler på disse i mapper, der var lagt ud på
bordene. Dertil var det muligt at købe beer-pong-sæt, der bestod af x-antal kopper og x
kander øl til at matche det spil som deltagerne ønskede at spille. Udover dette var det
muligt at købe sig til 20 sek. Keg stand, som er en aktivitet, hvor man står på hovedet og
drikker øl af en slange, der er koblet op til en fustage. Begge aktiviteter var til stor glæde
for deltagerne og en succes.
Udover de to overstående muligheder var der ikke planlagt mere, hvilke ikke var et
problem, da folk sagtens kunne hygge sig og feste både med og uden disse.
Det var frivillige, der stod i døren og i baren mod at få en drinksbillet pr. time de var på
arbejde.
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Et estimat af deltagerantal, da det var højest, er omkring 200 deltagere. Festen sluttede
omkring kl. 03 og der var efterfølgende oprydning i en god times tid. Festen gav et
overskud på 5000 kr., der blev brugt på aktivfesten, der blev afholdt
efterfølgende(banquet-aktiv-festen).
Alt i alt var det en rigtig god og hygge aften med glade frivillige, der nød festen.
Skrevet af: Thomas Røpke, Koordinat af events og S-Huset og Anna Sidse Deleuran,
koordinator af interne anliggende.

PF Aktivfest 2
Ingen årsberetning modtaget

PF Halvmaraton
PF Halvmaraton 2018 fandt sted søndag d. 8. april. Der var et deltagerantal på omkring
35, og 14 frivillige hjalp med arrangementet på dagen. Det blev arrangeret af Benjamin
Lam, Christoffer Piilmann og Adam Ørbæk Sommer.
Løbet startede på DTU Ballerup Campus og strakte sig 21,1 km. til DTU Lyngby Campus,
hvor alle deltagere nåede over målstregen. Der var en cyklist forrest til at vise vejen samt
en bagerst til at holde styr på bagtroppen. På ruten var der fire depoter, hvor løberne
kunne nyde noget vand, saftevand og/eller et stykke frugt.
Der var præmier til de tre hurtigste kvinder og de tre hurtigste mænd. De to kategorier
blev vundet af Demi Boerekamp og Giampaolo Crotti med tiderne hhv. 1:49:59 og 1:20:20.
Løbet var en succes i det gode vejr, og mange løbere roste løberuten. Dog ville
arrangørerne gerne have haft et væsentligt større deltagerantal.

Årsberetning skrevet af
Adam Ørbæk Sommer
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DTU Årsfest
Talen til DTU’s Årsfest 2018 blev dels brugt til at fremhæve problematikken om at
regeringen på daværende tidspunkt fremkom med et forslag om at fjerne
beslutningskompetencen for studienævnene, der hvor de studerende har en reel mulighed
for at påvirke undervisningen. Fokusset i talen lå på, at dette også er præcist 50 år siden
at studenteroprøret gav de selv samme muligheder for de studerende. Derudover blev
talen brugt til at fremhæve den generelle tone i debatten, hvor gamle ”toner” blev
fremhævet af Emma Gads bog, Takt og Tone, som i 2018 er præcist 100 år gammel. Sidst
blev talen brugt til at fremhæve de studerendes ansvar i at ”opfinde” fremtiden.

Der blev løbende inkorporeret billeder i årsfesttalen på skærmen bag talerstolen, som kan
ses i talen herunder. Dette for at understrege vigtige pointer og for at gøre talen mere
spiselig. Talen har efterfølgende fået god respons både hos de studerende, ansatte og
embedsmænd. Forhåbentlig blev pointerne taget til efterretning hos årsfestgæsterne.
Nødvendigheden om studenterdemokrati for de studerende i studienævnene gik da
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senere op for politikerne, da dette forslag efterfølgende blev trukket tilbage senere på
året.

Fra venstre: Berit Falholt, DTU Bestyrelsesformand Per Falholt, Uddannelses- og
Forskningsminister Tommy Ahlers og Prorektor Rasmus Larsen.
Til årsfesten måtte H.K.H Kronprins Frederik desværre melde afbud i sidste øjeblik
(grundet VM i ishockey…) og der var derved ikke kongelig deltagelse. Uddannelses og
forskningsminister Tommy Ahlers deltog, hvilket var hans første officielle gerning i hans
ministerembede, da han tiltrådte som minister i samme uge.
PF talen 2018
Kommentar: Billeder vist i flg. tale, blev løbende vist på en skærm bagved talerstolen.

Deres excellencer, ærede minister. Kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine
damer og herrer.
Det er mig en stor ære at byde jer velkommen til DTU’s og Polyteknisk Forenings Årsfest
2018. Som formand for PF, studenterforeningen på DTU, vil jeg ønske jer en
uforglemmelig aften.
Årsfesten er højdepunktet for det specielle samarbejde der er mellem PF og DTU. Det er
det tidspunkt på året, hvor vi kigger fremad, og hvor vi prøver på at forudsige fremtiden.
Det er også tiden, hvor vi ser tilbage på året der er gået. Så vi i fællesskab kan mindes de
gode, og mindre gode tider, dengang græsset var grønnere, vintrene koldere og dengang
studerende kæmpede for indflydelse.

”Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Hvorfor er der
til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser?” Sådan spurgte Finn
Ejnar Madsen ved Københavns Universitets årsfest i 1968 under studenteroprøret.
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I år er det præcist 50 år siden, at vi studerende, uforudset, overtog en talerstol, meget lig
denne, for at kritisere de studerendes manglende indflydelse på universitetet og
professorvældet.
Vi er heldigvis kommet langt siden. Jeg er stolt af at være en del af et undervisningsmiljø,
hvor det er samspillet mellem de studerende, ansatte og universitetet, der forbedrer
undervisningen, skaber et eliteuniversitet og udvikler løsninger på samfundets problemer.
Desværre begynder de gamle toner igen at lyde. Det er dog ikke længere et
professorvælde der kæmpes imod, men i stedet et ministervælde. Der er ikke længere tid
eller plads til at give de studerende og ansatte den indflydelse, som ellers er så central for
både universitetet og vores demokratiske dannelse.
Det seneste eksempel, kommer fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser. Her i
foråret, lagde udvalget op til at fratage studienævnenes reelle indflydelse. Studienævnene
er det sted, hvor de studerende og ansatte har direkte indflydelse på kvaliteten og
tilrettelæggelsen af vores uddannelser. Men denne hårdt tilkæmpede ret fra
studenteroprøret, hører åbenbart ikke til på det moderne universitet.
Fremtiden risikerer altså at ligne fortiden, hvis ikke vi siger fra. For hvis vi bevæger os
mod et ministervælde - vil det næste skridt være at bevæge sig endnu længere tilbage –
helt tilbage til før grundloven.
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Den grundlov som er fundamentet for det danske demokrati, sikrede borgernes
medbestemmelse og afskaffede enevælden. Grundloven, der sørgede for at landets
regering ikke længere var rådgivende.
Demokratiet styrkede os som land, og ligeledes styrker det universiteterne. Dem der har
deres daglige gang skal ikke bare være rådgivende, ligesom befolkningen var det i
hundredvis af år, men derimod skal studerende og ansatte have direkte indflydelse på
landets universiteter.
Så lad os tage vare på vores egen uddannelse! Lad os vise vores værd, som vi har gjort de
seneste mange år her på DTU.
Derfor skal der understreges:
Demokrati virker – også på universiteterne.
Hvis vi nu forlader studenteroprøret i 1968, og kigger endnu 50 år tilbage, er året nu 1918.
Demokrati er blevet til og med det kommer ytringsfriheden. En frihed der kræver ansvar
fra den enkelte.

I Takt og Tone, bogen skrevet af Emma Gad i 1918, lærer hun borgerskabet om ”hvordan
vi omgås”. Hendes ofte gentagne pointe er, at når samværet foregår mellem
hensynsfulde mennesker, er ”takt og tone” ikke nødvendig.
Det bliver desværre ofte glemt i nutidens Danmark. Man skal ikke opholde sig længe i
samfundet, eller på de sociale medier, før man støder på nedladende og chikanerende
kommentarer – endda trusler.
Emma Gad lærer os netop at
*Bogen tages fysisk op fra talerstolen, hvorefter følgende citat læses direkte op fra bogen*
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”Først og fremmest bør man gå ud fra, at Høflighed er så noget nær det stærkeste Våben,
man kan have i Hænde. Jo mere Uhøflighed man møder hos en Modpart, jo stærkere står
man, når man selv er fuldt ud høflig.”
For med denne pointe understreger hun, at vi ikke skal lade os påvirke af de ligeglade,
egoistiske eller direkte hensynsløse, men i stedet være høflige og have respekt for
hinanden. Være opmærksomme på vores medmennesker og derved få mest muligt ud af
samværet. Kun ved at starte med os selv, kan vi vende den her negative tendens i
samfundet, og det gælder også her på stedet.
For på DTU er vi nemlig et fællesskab der bygger på dialog og respekt. Vi er et fællesskab,
hvor vi skal tage vare på hinanden. Kun sådan bliver vi klogere og kun sådan kan vi have
et fællesskab hvor der er plads til alle.
Nu har jeg talt om fortiden og nutiden men på en aften som i aften, skal vi også bevæge
os mod fremtiden. Lad os tage ved lære af historien, på godt og ondt, bygge videre på
den. Ikke gentage den.
Den anerkendte amerikanske computerforsker og ingeniør, Alan Kay, har udtalt

”Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er at opfinde den”
Vi studerende skal finde på ideerne, der løser problemerne for morgendagens samfund. Vi
skal opfinde fremtiden.
Det er netop det vi gør her på DTU – vi sender satellitter i rummet, laver biler der kan køre
670 km på literen. Vi bygger broer og vi kommer med innovative idéer, der bliver til
virkelighed, først her i Skylab og senere i hele samfundet. Vi har en dialog og vi skaber
fremtiden sammen, vi holder ikke fast i en fortid der ikke længere eksisterer.
For her på DTU uddannes der ikke bare ingeniører i den tekniske forstand, her uddannes
fornuftige og ansvarsfulde studerende.
Studerende, som mig og alle jer.
Jer som bruger jeres sparsomme tid på at svare på kursusevalueringer, sidder i
studienævn og engagerer jer i universitetet. Jeres engagement flytter os fremad. Det
skaber et bedre universitet, ikke kun for os, men også for de fremtidige studerende og for
hele samfundet.
Der skal lyde en stor tak til alle de ansatte og til DTU’s ledelse for at inkludere de
studerende, i alle dele af universitets arbejde. Tak fordi i lytter, værdsætter vores input og
fordi I anerkender værdien det giver til hele universitetet.
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Som I ved, opfinder vi fremtiden hver dag her på DTU, så i aften vil jeg som
ingeniørstuderende opfinde en fremtid for Danmarks universiteter.
En fremtid, hvor det fortsat er relevant at studerende inddrages i en konstruktiv dialog,
hvor vi i fællesskab kan tilrettelægge vores universitet, ligesom studenteroprøret og Finn
Ejnar Madsen tiltænkte det for 50 år siden.
En fremtid, med plads til en åben dialog, hvor vi som mennesker kan leve i et fællesskab,
have respekt for hinanden og holde den gode tone, ligesom Emma Gad lærte os det for
100 år siden.
En fremtid, hvor de studerende, er med til at opfinde og udvikle morgendagens samfund,
ligesom Alan Kay vil det.
Lad denne forudsigelse af fremtiden, være en opfordring til landets politikere og ikke
mindst til den nye minister. En opfordring fra de studerende, der gerne vil inkluderes i en
konstruktiv dialog og i et fælles demokrati.
Vi er studerende og vi tager ansvar.
For os selv og for hinanden.
For vores uddannelse.
For vores universitet og for vores fælles samfund.
Tak.

*Uddeling af årets underviser*
Som studerende på DTU er vi stolte af at have tæt kontakt med rigtig mange dygtige
undervisere. Det smitter, når vi kan høre, præcis hvor motiverede underviserne er for at
dele deres viden. Hvert år uddeler Polyteknisk Forening en pris til Årets Undervisere. En
pris til to undervisere, som har gjort det fantastisk og motiveret utroligt mange
studerende.
Derfor vil jeg gerne bede Samel Arslanagic om at komme herop.
Dernæst vil jeg bede Sten Schmidl Søbjærg om at komme herop.
I har gjort jeres undervisning exceptionel og har hjulpet rigtig mange studerende. I har
hjulpet dem længere end hvad de selv har troet mulig. Tak for den kæmpe forskel I har
gjort for de studerende I har undervist. Jeg håber jeres engagement kan inspirere
undervisere på hele DTU.
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Sammen med den store ære, der ligger i at være Årets Underviser, så medfølger der en
lille gave bestående af en Georg Jensen karaffel, samt 25.000 kr.
Jeg takker jer alle for jeres opmærksomhed og ønsker jer en uforglemmelig årsfest 2018!
Årets Underviser
I 2018 gik prisen til to dygtige undervisere. Årets Undervisere blev Samel Arslanagic fra
DTU Elektro samt Sten Schmidl Søbjærg fra DTU Space. Underviserne blev valgt på
baggrund af hundredevis af nomineringer fra de studerende fordelt på mange forskellige
undervisere. Begge valgte undervisere fik mange rigtig gode indstillinger, og derfor blev
de valgt i Politisk Gruppe til at modtage prisen som Årets Undervisere 2018.
Der findes desværre ikke billeder fra overrækkelsen på scenen, men her ses et billede
med de to årets undervisere, samt Rektor Anders Bjarklev.

For dette,
Lars Holm

Afvikling til Årsfest (Bestyrelse)
Årsfesten anses generelt af Polyteknisk Forenings bestyrelse som en arbejdsdag I det, at
er man ikke afvikler for alle barerne, så er man til diverse receptioner eller arrangører for
dem. I 2018 valgte bestyrelsen at have en reception for alle PF’ere, en reception for
direktion samt udvalgte personer og en champagnebrunch dagen der på for alle aktive i
PF. Ved begge receptioner var det muligt at få et indblik I Polyteknisk Forenings historie
så fremt gæsterne havde lyst til dette. Der var to hjælpere til at klare opvask samt
opfyldning på bordene. Receptionen for alle PF’ere blev holdt I tidsrummet mellem den
officielle del I sportshallen og maden, og den var ment som en fejring af PF og alt hvad PF
står for her under de frivillige. Der var hermulighed for at få øl, sodavand og vin samt lidt
snacks, og ellers hilse og snakke med andre PF’ere. Receptionen for udvalgte gæster blev
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afholdt umiddelbart efter maden. Her var ligeledes mulighed for lidt til ganen samt
snacks. Det specielle ved denne reception var, at der her var mulighed for at møde folk fra
DTU’s administration og direktion samt andre stake holders under lidt mindre formelle
rammer. Champagnebrunchen næste dag var en mulighed for aktive PF’ere til at mødes
og sige tak for dagen forinden og komme ovenpå eventuelle tømmermænd på en hyggelig
måde. Dette arrangement kan sammenlignes med en aktivfest, da der her var mulighed
for at købe lidt til ganen samt blev der givet brunch I form af æg og bacon med toast.
Udover at afholde receptioner og Champagnebrunch blev der også udarbejdet tidsplaner
til hele bestyrelsen og deres dates. Dette blev gjort for at skabe et overblik over aftenens
aktiviteter som var mange. Der blev også lavet bordplan for PF’s gæster i forsøget på at
samle folk med fællesinteresser, skabe gode samtaler og derigennem grundlaget for en
hyggelig middag
Mikkel Ammentorp Storm, Koordinator af Samarbejder og Internationale Anliggender og
Anna Sidse Dinesen Deleuran, Koordinator af interne anliggender

Danske Bank Event
Den 3. oktober afholdt vi bingo med Danske bank. Big tasty bingo blev booket til at stå for
eventet. Der var desuden gratis øl og sandwiches. Det var en stor success og blev booket
fuldt ud. Der kom 123 perosner ud at 130 pladser booket.
Mikkel Ammentorp Storm, Koordinator af Samarbejder og Internationale Anliggender.

PF Opkvalificering 14/11-18
I efteråret 2018 blev der afholdt opkvalificering af fællerådet – både det tiltrædende og
aftrædende FR var inviteret. Som en del af aftalen med IDA betaler IDA en opkvalificering,
hvilke i år var denne. Derfor var IDA’s medarbejdere også inviteret til opkvalificeringen.
Opkvalificeringen blev afholdt i mødecenteret M1 (oplæg) og M2(mad). Der blev hyret et
madhold bestående af 4 frivillige, der lavede mad til de ca. 35 deltagere. Maden var
brugerbetalt.
Selve oplægget blev holdt af Mathias Bruhn, der er kendt fra ”Tanken-Bag-Talen”.
Mathias underviste i ” Personlig karisma & gennemslagskraft” som er et oplæg, der
indeholder følgende:








Forstå hvad karisma er, og vil kunne genkende karismatisk adfærd.
Forstå underliggende mekanismer for karismatisk adfærd
Forstå og differentiere mellem forskellige karismatyper
Kunne opbygge en karismatisk adfærd hos deltageren
Kunne overkomme kendte barrierer for at opnå karisma
Have trænet hvordan man bruger karisma til at lytte og tale
Have trænet karismatisk kropssprog
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Kunne benytte karisma i praksis for at opnå større incitament hos tilhørere
Forstå bagsider og udfordringer for karismatiske personer
Have tilegnet sig værktøjer til at arbejde videre med karisma

Undervisning og workshop indbefattede 3 timer leveret af foredragsholderen.
Skrevet af kontakt og tovholder på opkvalificeringen
Anna Sidse Deleuran, koordinator af interne anliggende

PF Fodboldturninering
Ingen årsberetning modtaget
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PF Surfcamp
I sommeren 2018 gentog vi succesen med at arrangere surfcamp for de studerende på DTU.
Dette var tredje år i træk der blev arrangeret surfcamp, og turen gik til det dejlige Taghazout i
Marokko. Vi startede planlægningen i oktober 2017 med at finde ud af destinationen og få et
tilbud på plads. Vi valgte i år at samarbejde med Lapoint, som også var bureauet der blev brugt de
foregående år. I år var vi 3 til at arrangere surfcampen. Dette passede godt i forhold til mængden
af arbejde. I november 2017 begyndte vi at reklamere for surfcampen, og afholde det første
infomøde. I februar afholdte vi igen infomøder hvor der var stort fremmøde, og vi gjorde en masse
ud af reklame for at få PF surfcamp kendt på DTU. Derudover lavede vi et event i s-huset, hvor vi
serverede sangria og fortalte interesserede om surfcampen. Surfcampen blev afholdt i juli fordelt
på to uger. Den først uge havde vi 20 DTU-studerende med og anden uge var vi 40 DTUstudurende.
Begge uger var en fornøjelse med masser af sol, surf og nye bekendtskaber. I efteråret afholdte vi
en reunion for alle der havde været afsted på surfcampen, så man kunne møde sine surfbekendtskaber igen. I arrangørgruppen har vi hygget os meget med at arrangere surfcamp for de
studerende på DTU, og glæder os til vi skal afsted igen.
Styregruppen for PF Surfcamp 2018 bestod af Adam Ørbæk Sommer, Daniel Nymand Petersen og
Louise Victoria Nyborg.
Med venlig hilsen
Louise Victoria Nyborg
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SSF
SenSommerFest 2018 (SSF18) blev som altid afholdt den første fredag i
efterårssemestret – d. 7. september på
Studentertorvet bag bygning 101. For første
gang var festen udvidet til også at inkludere
Oticon som ”fest-telt”, og dermed var der
plads til ca. 700 flere gæster. Dermed var der
i alt plads til 1424 spisende gæster og 4000
gæster i alt, som blev fordelt i seks telte og
Oticon salen. Garderoben, som plejer at være
i Oticon, var derfor for første gang flyttet ind i
sportshallen. Spisningen foregik som altid
fra 18-21, hvorefter festen blev åben for alle
øvrige gæster indtil festen lukkede kl. 03. Med den nye udvidelse fulgte et par
opstartsproblemer. Bl.a. blev der ikke solgt alle madbilletter – og ej heller festbilletter –
så hvor der sidste år var for lidt mad, var der nu meget for meget.
Teltene havde hver deres egen styregruppe som bestod af forskellige studieråd, og havde
temaer inden for alt fra jungle til vinter. Selve festen forløb rigtigt godt uden større
hændelser eller klager fra naboerne – men dog med en mail med ønsket om en god fest
fra en enkelt venlig nabo.
En stor tak til alle de frivillige både i planlægningen og på aftenen, og ikke mindst til
oprydningen dagen efter, hvor de frivillige blev sendt hjem kl. 16 og styregruppen var
færdig omkring kl. 20-21.
I år havde vi desværre problemer med tyveri af sodavand efter festen, samt hærværk på
kølecontainer og det ene telt. Politiet blev naturligvis underrettet, og tiltag er sket fra
styregruppens side for at undgå dette i kommende år.
For første gang blev der afholdt en evaluering mellem SSF styregruppen og
teltstyregrupperne. Der blev afholdt et evalueringsmøde/brainstorm på forbedringer i
februar for SSF17, samt et evalueringsmøde efter SSF18 i september. Forhåbentlig leder
dette til forbedringer på mange punkter til SSF det kommende år; bl.a. kommunikation
mellem teltstyregrupperne og SSF styregruppen.
SSF18 kunne ikke have foregået uden den store hjælp fra Campus Service (CAS), der
hjælper med både praktiske opgaver, levering af hegn, levering og montering af el, m.m..
PF vagterne og Securitas leverede vagter, der hjalp med at holde festen i god ro og orden.
Vi ser frem til endnu et år med godt samarbejde for at få den bedste SSF19.
Styregruppen bestod i år af følgende studerende: Amalie Rasmussen, Anders Bogh
Jacobsen, Helene Skovmose, Pernille Aunfelt og Vinh Nguyen – og Amalie og Anders
glæder sig til at fortsætte arbejdet med SSF19. Trine Hagerup sagde desuden ja til at
håndtere vagterne på aftenen i år, og for dette skyldes hun stor tak.
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På vegne af SenSommerFest Styregruppen 2018,
Anders Bogh Jacobsen og Amalie Pernille Rasmussen

Biketown Showdown
Den 16. september blev der igen i år afholdt Biketown Showdown i samarbejde med
Vidensby og andre samarbejdspartnere.
Styregruppen har i løbet af foråret haft møder med Vidensby, for at få arrangeret et event,
som ville falde i de studerendes smag.
Selve arrangementet var vellykket. Der var omkring 150 cykler som var til salg, til 600 kr.
Der var seks-syv cykler, der ikke blev solgt, da det var børnecykler, disse er blevet doneret
til velgørenhed.
Udover cykelsalget var der også nogle boder omkring salgsstedet, hvor man kunne gå
hen og få noget information om bl.a. hvilke aktiviteter der er at finde i Lyngby.
Der blev også uddelt nogle præmier, vinderne af disse blev fundet ved lodtrækning. Dette
foregik ved at alle salgsnumrene blev lagt i en pose, hvorefter tilfældige tal blev trukket.
Der var mange forskellige præmier, doneret af vores samarbejdspartnere.
PF havde skaffet nogle frivillige til at hjælpe til på dagen, med at stille op til eventet,
forskellige tjanser under eventet og efterfølgende oprydning. De frivillige var friske,
hjælpsomme og meget effektive.
Alt i alt et godt arrangement, med meget støtte fra mange forskellige studerende, både
som frivillige, kunder og ”publikum”. Som en ekstra gave, var vejret også dejligt i løbet af
hele dagen, så der var god grund til at være i godt humør.

For dette,
Freja Weber Jørgensen

Copenhagen Pride
Ingen årsberetning modtaget

PF Banquet
PF Banquet fandt i 2018 sted torsdag d. 27. september. PF Banquetten er en fejring af
vores frivillige, hvor studieråd, KABS og CREW er inviteret. Efterfølgende åbnes der for en
aktivfest, hvor også vektorer er velkommen. Fremmødet var stort, og det virkede, som om
folk havde en god aften.
I løbet af aftenen var der en masse sjove indslag (nogle sjovere end andre), som blev
styret af aftenens to toastmastere, Lars Holm og Adam Ørbæk Sommer. De to
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toastmastere åbnede banquetten med en tale på deres modersprog, vestjysk, hvorefter
der blev taget et fællesbillede, før køkkenholdet kunne præsentere deres lækre, tre-retters
menu. Toastmasterplanens for- og bagside kan ses herunder.

Tidsplanen, som er vist på toastmasterplanen, blev langt fra overholdt, da der skulle være
plads til alle de sjove (og mindre sjove) indslag, som forskellige grupper fandt på i løbet af
aftenen. Herunder ses eksempelvis NSA-rådet synge en kærlighedssang til Miljørådet.

Senere på aftenen blev årets banquet-priser uddelt. De fantastiske frivillige, som var på
listen over prismodtagere, var følgende:
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Årets PF’er
Årets Sociale PF’er
Årets Faglige PF’er
Årets Politiske
PF’er
Årets Ad hoc’er
Årets Spirer
Årets Æres-PF’er

Søren Anton Kuhberg
Daniel Nymand Petersen
Kirstine Krøyer Rasmussen
Asta Thorgersen
Mathias Møller Raju
Eisenreich
Anders Bogh Jakobsen
Linus Knoop
Trine Hagerup

På vegne af hele PF vil vi gerne give en kæmpe stor tak til de frivillige, som er listet her!
Og yderligere tak til alle aktive i PF – en stor tak, ikke bare for at holde hjulene på
foreningen kørende, men for fortsat at skabe en fantastisk forening, som vi alle kan være
stolte af.
PF Banquetten blev afsluttet med en aktivfest for alle foreningens aktive.
Årsberetning skrevet af toastmasterne,
Lars Holm (foreningsformand) og
Adam Ørbæk Sommer (foreningsnæstformand og socialpolitisk koordinator)
P.S. Her kommer den velskrevede åbningstale til banquetten.
Dear fellow students, members of Polyteknisk Forening, volunteers,
Dear PF enthusiasts, hard-working, essential people - and those of you, who are just here for the food.
Dear student councils, KABS - and CREW
Dear friends
WELCOME TO THE PF BANQUET 2018!!
This year we are ---------

*Skift til tyk jydsk accent og smid bunken af que-cards*
Amen for helve Adam, der er jo i’ nogen fra det der “Genereal Engineering” til stede i awten, så lad os da tag
det å jysdk i a sted.
Næ det har do da ret i, så la os da sæt os ned og drik en håndbajer. A har taget en runde med tæ os, i hvert
fald til de første 5 minutter
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*Sætter os ned og drikker øl*
Hold kæft det er fed at vi er blevet det der “toast master” eller som vi kalder det “dem der bestemmer a
awten”.

HERFRA WINGES, baseret på følgende talepunkter vi skal igennem. ”A” står for at Adam starter på emnet,
”L” står for at Lars starter på emnet.
A - FED FORENING
Hjulene i gang
L- DET SKAL FEJRES
Priser
A - DET ER SJOV
Indslag i løbet af aftenen
Info til os
L - DER ER MAD
Dejlige kokke
3 gange skal i æde
A - SÅ ER DER FEST
Efter maden, er der aktivfest
L - DET SKAL FOREVIGES
Fællesbillede

IDA Tuesday talks
Ingen årsberetning modtaget

PK afvikling
PF afholdte politikkonference på DTU i samarbejde med DSF. En styregruppe bestående
af Benjamin Lam, Helene Skovmose, Lau Halkier Wandall, Mette Brock, Sune Emil Baldus,
Thomas Røpke, Victor Beier Schousboe og Asta Thorgersen blev nedsat for at varetage
de praktiske foranstaltninger på DTU campus.
Der blev vedtaget et politikpapir om kvalitet i uddannelse.
Der blev vedtaget ændringer i vedtægterne §15 og §15 stk. 7 om at indskrive DSFs
strategi i vedtægterne.
Politikkkonference, SDS arrangerer, efterår 2018
Der blev vedtaget et politikpapir om boliger.
Der blev vedtaget en arbejdsplan for 2019.
Der blev vedtaget en ny kontingentnøgle.
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Der blev nedsat et nyt forretningsudvalg for DSF, som tiltræder i det nye år.
Der blev valgt menige medlemmer til Landsforum.

Eksamenscaféer
Der bliver afholdt eksamenscaféer 2 gange årligt – en gang i forbindelse med
forårssemesteret og en gang i forbindelse med efterårssemesteret.
Til hver af disse blev kursusansvarlige for Mat1, Mat2, Basismat1/2, Fysisk kemi(forår),
Almen kemi, grundlæggende kemi, intro til statistik, Fysik1 (forår) og introduktion til
programmering og databehandling(efterår) kontaktet. Dette blev gjort, da der skulle
bruges frivillige hjælpelærer til at hjælpe de fremmødte til eksamenscaféerne. I foråret
lykkedes det at finde 5 frivillige hjælpelærer og i efteråret 3. Alle disse fik kaffe, sandwich
og sodavand som ”tak for hjælpen”.
Trods det lave antal hjælpelærer var eksamenscaféerne meget populære og der har været
op mod 80 deltagere til de største af eksamenscaféerne. Eksamenscaféerne blev afholdt
2-3 dage før eksamen i det pågældende fag og var lokaliseret i læsesalen eller
mødelokalet Charlie på PF-gangen.
Eksamenscaféerne blev planlagt af henholdsvis Thomas Røpke, koordinator af events og
S-Huset(booking af lokaler og afvilking) og Anna Sidse Deleuran, koordinator af interne
anliggender(Kontakt med kursusansvarlige/hjælpelærer, afvikling, planlægning af
datoer).

Det Seriøse Motionsløb
Torsdag den 11. oktober 2018 blev der, traditionen tro, afholdt PF’s Seriøse Motionsløb.
Ruten var 5 km. langs løbestien på DTU Lyngby Campus, med start og slut ved bygning
101. Til løbet var der præmier til de tre hurtigste mænd og kvinder. De ca. 150 løbere lod
sig ikke slå ud af det våde og blæsende danske efterårsvejr. På billedet nedenfor ses
startskuddet til løbet.

Jacob Kviat Bergmann, Socialudvalget 2018
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Det Useriøse Motionsløb
Det Useriøse Motionsløb blev igen, traditionen tro, afholdt fredagen hvor vi studerende gik
på efterårsferie. Det Useriøse Motionsløb fungerer som en bar-crawl, hvor de studerende
får mulighed for blive introduceret til nogle af de forskellige barer på DTU, og barerne får
mulighed for at vise sig fra sin bedste side. Et stort antal mennesker mødte op, udklædt i
flotte og særdeles kreative kostumer, klar til at indtage de 5 store fredagsbarer i Lyngby,
fordelt på de 4 kvadranter. I år deltog Diagonalen, Etheren, Hegnet, Diamanten og Shuset. Løbet startede med fællessamling foran 101, hvor Tuborg havde opsat en bodegavogn der solgte kølige forfriskninger fra klokken 12. Inden løbet blev skudt i gang, blev
årets udklædning kåret. Vinderne af årets udklædning var udklædt som ”human-beerpoor-table”. Løbet blev skudt i gang ved en 18:30 tiden, hvor de studerende fordelte sig
på de deltagene fredagsbarer via den planlagte rute. Løbet havde igen i år sidste stop i Shuset, hvor festen forsatte. Løbet forgik med stor succes, men det ville ikke have været
muligt uden de 150 frivillige der hjalp til med oprydning mellem ruterne og efter
besøgene. Overleveringen er nu skrevet, i forhåbning om at et lige så stort antal frivillige
igen vil hjælpe til næste år, så det kan afholdes med succes igen.

Victor Westerlund, Repræsentant i Socialudvalget for ELITØ-rådet, 2018.

Pub Quiz
Ingen årsberetning modtaget

Grundstenens 50-års
Den 3. Maj 2018 blev der holdt 50-års jubilæum for nedlæggelse af grundstenen, der
ligger ved kælderbaren i 101E.
Denne dag blev markeret med åbning af kælderbaren fra kl 15 med fadøl til 15 kr. stk. Her
var tidligere PF bestyrelsesmedlemmer indbudt. Kælderbaren var pyntet op med gamle
artikler og billeder tilbage fra nedlæggelsen af grundstenen og udviklingen af campus og
S-Huset. Disse var fundet i PF’s arkiver. Dertil var der en video også indeholdende gamle
videoklip og billeder. Der var ca. 30 deltagere til eventet og der blev holdt taler og fortalt
anekdoter. Der stod 3 siddende bestyrelsesmedlemmer bag baren: Anna Sidse Deleuran,
Thomas Røpke og Sarah Rurup. Derudover deltog formand, næstformand og
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uddannelsespolitisk koordinator i festlighederne som gæster.
Weekenden før eventet blev grundstenen afkalket og pudset, så den fremstod fin og ren til
begivenheden.

Skrevet og afviklet af
Thomas Røpke, Koordinat af events og S-Huset og Anna Sidse Deleuran, koordinator af
interne anliggende.

Studiemessen
I år valgte vi, at vi ikke længere ville afholde studiemesse. Denne beslutning er truffet på
baggrund af tidligere års manglende interesse, fra både studerende og eksterne partnere,
samt problemer med at finde eksterne partnere der ønskede at deltage på messen i år.

Simon Lundorf

DTU's Uddannelses- og forskningspolitisk topmøde
Den 3. oktober blev der endnu en gang afholdt “Uddannelses- og Forskningspolitisk
topmøde” på DTU. Temaet for topmødet var todelt; “Hvordan får vi dygtige og
entreprenante studerende til det danske erhvervsliv?” og ”Forskningsinvesteringer – har
vi de rigtige incitamenter?”. Programmet bestod af en velkomst af rektor Anders Bjarklev,
paneldebat med uddannelsesordførerne fra de politiske partier, med en snak om hvilken
uddannelses- og forskningspolitik partierne går til Folketingsvalget 2019 på. Derefter et
indlæg fra PF og André Rogaczewski, CEO, Netcompany om dygtige og entreprenante
studerende til de danske erhvervsliv, med en efterfølgende debat ved politiske ordførere
om ”Uddanner vi det rigtige antal og de rigtige kandidater til erhvervslivet?”, samt ”Kan
Danmark klare sig uden de internationale talenter?”. Efter en pause talte Rektor Anders
Bjarklev om forskningsinvesteringer, med en efterfølgende debat og opfulgt af et oplæg
om værdien af universiteternes forskning fra Niels Peder Nielsen, Viceadministrerende
direktør, Novo Nordisk Fonden. Herefter en præsentation af regeringens forsknings- og
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innovationspolitiske strategi af Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers og
slutteligt en afrunding af Rektor Anders Bjarklev.
PF’s formand holdt et oplæg om, hvad besparelser i uddannelsessystemet konkret gør
ved de studerendes mulighed for at tænke ud af boksen og blive entreprenante, vist i form
af en ombygget ”Maslows behovspyramide”.

Der blev i oplægget vist en PowerPoint præsentation med tal fra Ingeniørforeningens, IDA,
Studenteranalyse 2018. Præsentation var også offentliggørelsen af tallene for første
gang. Selve oplægget kan læses herunder, men er meget afhængig af slideshowet – men
det må man tænke sig til. Til hvert punkt i den nederste og midterste del af pyramiden, var
der tal fra undersøgelsen der understreget at punkterne ikke er udfyldt godt nok. Derfor
blev der løbende i talen streget flere og flere ord ud fra pyramiden, for at vise at
”fundamentet” ikke er i orden og at det kræver midler for at holde fundamtet i en sund
tilstand.
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Topmødet skabte god debat om relevante emner, og blandt de politiske ordførere
opnåede man enighed om, at uddannelsesbesparelser ikke er måden at skabe dygtige,
entreprenante studerende til erhvervslivet.

For dette,
Lars Holm
Oplæg
God formiddag, og tak for at jeg må komme her i dag og fortælle de studerendes
synspunkter. Jeg håber at jeg kan give jer et indblik i, hvordan de politiske beslutninger,
Men først, vil jeg kort præsentere mig selv. Jeg hedder Lars Holm og er formand for
Polyteknisk Forening, studenterforeningen på DTU. Derudover studerer jeg også til
bygningsingeniør og går meget op i at udvikle nye innovative løsninger til fremtidens
Netop derfor er jeg utroligt glad for at kunne bruge de næste 10 minutter sammen med jer
og snakke om, hvordan vi får dygtige entreprenante studerende til det danske erhvervsliv.
Men vores fælles rejse starter tilbage i folkeskolen, som heldigvis er noget vi alle har
været igennem. Derfor er det for mig heller ikke nødvendigt at præsentere hvad Maslows
behovspyramide
– nemlig de studerendes
behovspyramide. Nærmere betegnet, har jeg faktisk forsøgt at efterspørge
virksomhedernes og samfundets ønske –
- vej
Men hvad er dygtige og entreprenante studerende, og hvordan ”skaber” vi dem?
Jo, jeg har prøvet på at komme på nogle nøgleord som
-

En nysgerrighed for sit faglige arbejde
Tør tage udfordringer og derved udvikle sig
Ikke at være bange for at begå fejl
Evnen til at fordybe sig i sine projekter
Og ikke mindst, have et engagement og gåpåmod.

Det er i hvert fald mine bud på, hvordan vi skaber de rette dimittender. Men hvis vi holder
os til ”Maslows-behovspyramide-jargonen”, hvilke grundlæggende behov er der så for at
vi får studerende med de egenskaber?
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Jo, der er jo de mest basale ting som
-

Vi skal have tag over hovedet
Vi skal have et godt studiemiljø

Og vigtigt at alt, og I ved godt hvad godt hvad jeg skal sige, det hele koster - penge. Vi
snakker så tit om at uddannelse er fundamentet for samfundets udvikling, men jeg
nævnte også tidligere at jeg er læser til bygningsingeniør, så er der noget jeg har forstand
på, er det fundamenter.
Det her er et billede af et fundament i en kælder der er ramt af skimmelsvamp. Altså
bygningen falder godt nok ikke sammen, men det er heller ikke et sundt sted at være.
– er alt I fundamentet
som det skal være?
Lad os starte med se på hvordan står til med tid og mental sundhed
Mange mener jo at studerende er dovne og dumme. Dertil vil jeg sige at vi studerende
bruger utroligt meget tid på vores studer.
Ingeniørforeningens studenteranalyse fra 2018 fortæller at 46 procent af de studerende
bruger mere end 40 timer om ugen på at studere.

Dette er for at vise opbygningen af slides, der vises ikke alle i denne årsberetning.

Af de 46 procent bruger 17 procentpoint over 50 timer. Der er altså kommet en klar
tendens til at studierne fylder meget, måske mere end hvad godt er. Hertil kommer så at
rigtig mange efterlever politikerens og erhvervsorganisationernes ønske om også at have
et studiejob ved siden af.
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Derfor synes jeg også, at det er tæt på afgrunden, når langt de fleste studerende fortæller,
Så den del af fundamentet mangler, så derfor streger vi det.
Der er også hele boligdebatten og den kender I jo, men det er ikke det vi er kommet for her
i dag. Den streger vi bare så.
Studiemiljø og økonomi hænger unægtelig sammen, eller det gør økonomien jo med det
meste. Så jeg synes også det lige er på plads at tage snakken,
studerende gennem den seneste årrække.

Kurven peger nedad, på trods af at vi – heldigvis – har får flere og flere
naturvidenskabelige kandidater. Men vi må også erkende at vores slags kandidater vi er
dyrere i drift, så jeg har lidt svært ved at se meningen i det der.
Men jeg lover, vi betaler os selv tilbage. Min forgænger stod nemlig her til sidste års
topmøde og fortalte hvordan en ”ingeniør er sin vægt værd i guld”, som i rent faktisk
vægten af 16 karats guld. Og her mener vi alle ingeniører, ikke kun de danske, men også
de internationale ingeniørstuderende vi hiver til Danmark, er i sidste ende en god
forretning for Danmark.
Vi står i forvejen over for en problematik hvor analyser peger på at vi mangler over 10.000
tekniske og naturvidenskabelige studerende i 2025, så derfor kan man da også stille
spørgsmålstegn ved årsagen til at begrænse de internationales adgang til Danmark. De
bidrager ikke blot økonomisk og ved ingeniørmangel, de bidrager også til at skabe et
internationalt campus og derved et universitet i internationalt niveau.
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Så når vi nu sparer 16,3% på uddannelsestilskuddet pr studerende fra 2013-2022, så har
det altså konsekvenser for kvaliteten af vores
I bunden af vores pyramide har vi jo bare de mest basale ting, men lad os nu tale om
midtesektionen, som jeg mener er de afgørende egenskaber der netop skaber de dygtige
og entreprenante studerende. Hvordan påvirker fundamentets tilstand de studerende her?
Lad os kigge i Ingeniørforeningens studenteranalyse 2018 igen.
grund til at lære noget, som jeg ikke skal kunne til eksamen. Den streger vi.
fravalgt kurser, som jeg ellers fandt fagligt spændende, fordi jeg troede, at jeg ville få en
lav karakter. Den streger vi.
Over halvdelen af de st
mig nogle gange tilbage med at spørge i undervisningssammenhænge, for at undgå at
fremstå uvidende i forhold til mine studiekammerater. Den streger vi.
Og det er ikke kun over halvdelen der ikke har lyst til at begå fejl, over halvdelen af de
at få gode karakterer end på at opnå en samlet god forståelse af det faglige stof. Ikke
noget der lige frem råber efter fordybelse. Den streger vi.
er ikke ligefrem imponerende at det kun er 40% der ofte bruger tid på studierelevante
emner der ikke er del af deres pensum, men som interesserer dem. Den streger vi.
Der er altså nogen grundlæggende problematikker, I hvordan fundamentets tilstand i
vores behovspyramide påvirker den måde som de studerende agerer på.
Når studerende så kommer videre fra universiteterne og er blevet dimittender, skal de ud i
erhvervslivet.
Så her ser vi hvordan de studerendes behovspyramide, er en integreret del af
erhvervslivet og det behov som de har.
Når dimittenderne så tager deres mind-set med, tror I så på at det her er hvad
virksomhederne efte
1. En dimittend, som aldrig har lært andet end at gå til eksaminer?
2. En dimittend, som ikke er en leder, men blot følger strømmen?
3. En dimittend, som ikke tør spørge eller springe ud med nye ideer, grundet frygten
for at fejle?
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4. En dimittend, som ikke har fokus på fordybelse, men blot at springe over hvor
gærdet er lavest?
5. En dimittend, som aldrig har brugt tid i løbet af sit studie, på andet end pensum?
Men hvad mener virksomhederne egentlig selv?
Jo, jeg læste en analyse fra Dansk Industri her den anden dag, hvor de ikke mener at de
studerende har de rette kompetencer. Blandt andet lød kritikken på at 75% mener at vi
mangler forretningsforståelse.
det ikke er sådan man udvikler en forretning.
Universiteterne, i form af de studerende, og virksomhederne er jo også en del af det
omgivende samfund. Her er det jo jer som politikere, og ikke mindst regeringen som har
noget at skulle have sagt.
Her vil jeg gerne starte med at rose dele af regeringens udspil, for der er rigtigt mange
gode pointer heri. Tommy Ahlers har gode intentioner med sin fleksibilitetsdagsorden,
men den kræver flere midler og et reelt opgør med fremdriftsreformen, hvis den skal

Man må gå længere og fjerne diverse fremdriftsmekanismer, der fortsat eksisterer. Det
gælder fx aktivitetskravene på universiteterne, der gør det svært for studerende at gå på
nedsat tid for eksempelvis at arbejde under studierne – noget, der var ganske almindeligt
før fremdriftsreformen.
Det er rigtig godt, at vi nu får bedre muligheder for at prøve vores teoretiske viden af i
praksis
et bachelorarbejdsmarked, men om at give unge bedre muligheder for at vælge andre veje
end den snorlige.
Her kan vi igen kun være glade, da det er desværre en mangelvare. Spørgsmålet er bare:
t lyder det desværre
ikke til. Regeringen vil fastholde sine uambitiøse nedskæringer, der udhuler
uddannelserne bid for bid.
Kvalitet, fleksibilitet og dermed dygtige og entreprenante studerende koster, og derfor er
det svært at forestille sig, at vi får flere dygtige og entreprenante studerende, hvis ikke der
tilføres flere midler til universiteterne.
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*Forsøg vist i form af animation på PowerPoint*
Som en rigtig ingeniørstuderende, er det jo også vigtigt at vise at teorien også holder i
praksis, så derfor
Altså, jeg havde tænkt mig at bygge det og have det med fysisk – men jeg har jo allerede
fortalt jer hvor mange timer studerende bruger på sit studie, så det var der ikke tid til. Så
var der også den med at jeg var bange for at noget i forsøget skulle gå galt, det går jo ikke
at fejle – derved kunne jeg jo risikere at dumpe her i dag og blive forsinket på mit studie,
og så har jeg pludselig heller ingen SU mere…
Så jeg har lavet mit forsøg her på skærmen.

Hvis
Og det her samfundet som en helhed. Og som jeg nævnte tidligere med
behovspyramiderne, så er det hele en stor sam
Nå vi så tilfører midler til det midterste kar – vores uddannelser – så fyldes det stille og
roligt op. Når det fyldes op, så kommer de dygtige og entreprenante studerende videre til
erhvervslivet….
Men hov, der mangler vist 16,3% her, så det viser sig at der slet ikke kommer de rette
dimittender videre.
Når de rette dimittender ikke kommer til erhvervslivet er det lidt som om at der er et hul i
som der ellers bliver efterspurgt fra erhvervslivet.
Men hvis vi nu i stedet stoppede op og droppede de her endeløse nedskæringer, så kunne
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Altså satser vi på kvaliteten og fleksibiliteten i vores uddannelser og investerer heri, så vil
vi i stedet se hvordan det midterste kar flyder over og leverer dygtige og entreprenante
Uddannelse og forskning er Danmarks vigtigste ressourcer, ved investering heri får vi
dygtige og entreprenante studerende til erhvervslivet og samfundet.
Tak skal I have.
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S-Huset
Bestyrens Årsberetning
Ingen årsberetning modtaget

Event-koordinator Årsberetning
Ingen årsberetning modtaget

CREW
Året 2018 har, for CREW, været et år med mange opture og nedture. I slutningen af året
2017 og starten af 2018 blev, hvad der var XFM-lokalet, omdannet til et større CREWlokale, så der kom mere plads til de frivillige. Året startede ud med at den ene af de to
potentielle CREW-formænd hoppede fra dagen før formændene skulle vælges ind, hvilket
ledte til at to personers arbejde blev delegeret til en person. Overleveringen af posten gik
relativt problemfrit, med en succesfuld afvikling af vinterjoint’18. Kagemøderne blev
afholdt hver fredag, T-shirts blev vasket, og CREW-rummet blev rengjort efter de utallige
abefester der blev holdt efter hver event blev afholdt. En ny person blev fundet til CREWformand posten, men de endte med at droppe ud af posten i starten af perioden E18.
Med et nyt lokale og frisk entusiasme startede året. Fredage blev generelt afviklet med
succes og sjældent med problemer, men mængden af frivillige begyndte så småt at tynde
ud. I slutningen af perioden F18 blev der derfor begyndt en kampagne for at få flere
frivilligere ind i CREW. Kort blev printet og givet ud på rusture, reklamer blev vist rundt
omkring i S-huset, og et infomøder blev holdt. Resultatet var en nær tredobling af den
daværende mængde aktive i CREW. Af disse nye frivillige blev en af dem optaget som en
del af S-huset PR-gruppen.
Perioden E18 begyndte så småt at starte, og med en masse nye frivillige blev opstillinger
af scener, lyd og lys pludseligt væsentligt hurtigere. Borde og bænke til S-husets
oktoberfest blev opstillet hurtigere end nogensinde med hjælp af 10 nye hænder og der
var pludseligt ikke mangel på frivillige længere. Som altid tog CREW ud til det useriøse
motionsløb med et anlæg og massere af hygge, som en godtgørelse for hjælpen som de
frivilligere giver under events.
Som E18’s eneste fredagsrock, og årets sidste event, fik de nye frivillige prøvet kræfter
med de uslebne diamanter, et disney-coverband der kom til S-huset for at spille i
pejsestuen. På trods af at det var første gang de fleste af de frivillige havde hjulpet til med
en fredagsrock, gik alt præcist som det skulle.
I slutningen af året ryttede vi CREW-rummet, da vi havde fået et tilbud på at få lokalet
renoveret, og skillevæggen fjernet. På tidspunktet jeg skriver dette er lokalet stadig under
renovation, men lokalet er efter forventning færdig i starten af 2019

Thomas Bjørn Kragelund, CREW-formand 2018
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AKUM
Ingen årsberetning modtaget

Indkørernes Årsberetning
Ingen årsberetning modtaget

PolyJoint Booking
2018 har været et spændende år for PolyJoint Booking. Året er startet med at få sorteret
og ryddet ud på lageret i PF Teknik. Det har givet luft da der er solgt ud af gammelt udstyr,
samt blevet repareret udstyr og fået lidt nyt hjem til at erstatte defekt udstyr.
Ved hjælp af S-Husets Facebook side har vi indhentet musik ønsker fra DTU studerende.
På denne måde kan vi forsøge at indhente kunstnere som de studerende selv har ytret
ønske om at høre. Det gør også de brainstorms på hvilke kunstnere som kunne være
interessant markant nemmere.
Vi har i en længere periode overvejet konceptet FredagsRock da de studerende på DTU
ikke gider at høre live musik som de ikke kender. Flere gæster er gået utilfredse fra
Kælderbaren fordi der ikke var plads til at de kunne sidde ned og hygge sig grundet de
færre borde mens der er koncert. Dette har gjort at vi har skåret ned i antallet af
FredagsRock koncerter pr semester, for at kunne afholde enkelte koncerter med ”større”
navne, f.eks. Noréll. Her så vi dog samme tendens.
Vi har i længere tid haft rigtig stor succes med at have en DJ på i Pejsestuen og have
dansegulv i graven, så vi har derfor også prøvet at rykke FredagsRock op i Pejsestuen.
Der er nogle andre forhold som gør det lidt mere kompliceret, men vi fik det til at lykkes
med De Uslebne Diamanter hvor hele ”publikum området” (Steder hvor man kunne se
scenen) var fuldstændig proppet med gæster som dansede og brølede med til de
populære Disney-sange. Vi så også at cover bands var mere populære end ukendte
bands i Kælderbaren. Vi glæder os til næste semester hvor vi igen vil afholde
FredasgsRock i Pejsestuen.
På Joint-fronten er der ikke sket så meget nyt, vi har igen afholdt Vinter-, Forårs- og
RusJoint. Både VinterJoint og ForårsJoint var primært kunstnere som vi har haft ude for
nyligt. Disse var dog tiltænkt Danmarks Bedste Fredagsbar som blev aflyst, efter vi havde
skrevet under på kontrakterne med kunstnere. Det var ret heldigt at vi kunne for lov til at
rykke de fleste dog, selvom det betød at vi skulle have de samme kunstnere igen. Til
RusJoint blev posen dog rystet med et nyt navn, der ikke tidligere har spillet på DTU.
VinterJoint lineup: BasedBoys, D-Devils og Pattesutter
ForårsJoint: Johnny Deluxe og Faustix
RusJoint: Marvelous Mosell
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Vi overvejer dog om man skal forsøge med en Joint mere da vi både i 2017 og 2018 har
haft rekord mange gæster til VinterJoint, hvor det ellers tidligere har været svært at sælge
billetter. De sidste par år har vi ikke afholdt OktoberfestJoint eller JuleJoint, men på
baggrund af billetsalget til de seneste koncerter overvejer vi at genoplive en af disse.

Vagtpolytterne
Ingen årsberetning modtaget

Interne S-Hus Event
Ingen årsberetning modtaget

Kaffestuen og PF Caféen
Ingen årsberetning modtaget

Læsesal Lyngby
Ingen årsberetning modtaget

Læsesal Ballerup
Læsesalen på Ballerup Campus blev i 2018 møbleret. Der er kommet stole og borde op,
som de studerende kan rykke rundt på og lave små båse, ved hjælp fra de PF skillevægge
der står i lokalet. Derudover har DSE sponsoreret et hyggehjørne, bestående af sofa,
sofabord og to lænestole.
Så småt som de studerende har opdaget læsesalen, er den begyndt at blive brugt flittigt.
Der er i den senere tid blevet rykket en 70+ tommers skærm fra business lab derind, da de
studerende oplever, at der oftere er plads i læsesalen end i business lab.
I 2019 er det planlagt, at endnu flere af de studerende ved Ballerup Campus skal kende til
læsesalen. Det er derfor planlagt, at der skal sættes en besked op på de infoskærme
Ballerup Campus har, hvori læsesalen og dens lokation beskrives.
I 2019 skal der arbejdes videre med, at få skaffet nogle bedre borde. Vi har på nuværende
tidspunkt nogle dyre stole, men bordene er overskud fra en af DTUs bygninger. Derudover
skal der findes en løsning for bedre adgang til strøm.

Simon Lundorf

Kælderbaren
I 2018 har vi kørt med en standard af 5 bartendere hver fredag, hvilket der har været siden
skiftet i 2016. Det er stadig erfaringen, at dette giver mere overskud og en mulighed for
pause for bartenderne.
Med henblik på pejsestuen, så er den åben frem mod 24:00, men til få arrangementer som
5’er fredag, så kan det ske den er åben i længere tid.
Det har varieret en del med antallet af vagter, da der har været en del forskellige
arrangementer, men alt mellem 1 og 4 er vist standarden efterhånden. Vi har samtidig
udmeldt i år på facebook, at man skal medbringe studiekort eller få ens ven på
gæstelisten. Derfor har vagterne været ekstra opmærksomme på at kontrollere studiekort

112

på folk der skal ind. Ud fra dette har vi erfaret, at der er meget færre tyverier af tasker,
jakker og lignende, hvilket betyder vi fortsætter med dette.
Der er kommet mere overvågning op i S-Huset, da der desværre har været en tendens til
hærværk, hvilket vi i PF og DTU ikke ser positivt på og gerne ser stoppet. Ud over dette, så
er det med til at give en sikker og dejlig fornemmelse for personale og gæster.
Der bliver stadig solgt en masse forskellige specialøl, hvilket indkørerne har fået godt styr
på. Der bliver løbende opdateret, så man kan komme og prøve lidt forskelligt.
Der er blevet sat en skærm op, så man løbende kan lave nye tilbud i kælderbaren.
I runddelen er der blevet sat to skærme op i samarbejde med Citrus Media, hvor vi kan
promovere joints og andre arrangementer.
For dette,
Christian Brabrand

S-Huset Ballerup
Der har været udarbejdet et ønske om glasfacade ud til gangen, hvori CAS Ballerup har
vist interesse i et samarbejde.
Projektet forsættes i 2019.

Verners Kælder
Eftervand skade i Verners Kælder, har lokalet været lukket det meste af 2018. Verners
Kælder åbnede op igen Januar 2019.
CAS Ballerup har været en kæmpe stor hjælp mht renovering af lokalet.

Samarbejdspartnere og eksterne repræsentationer
DSF
UPU
Der har på grund af få tilmeldinger til UPU møderne i løbet af 2018 kun afholdt et møde d.
10/3.
Til dette møde blev der diskuteret DSFs politik papir omkring uddannelse kvalitet.
For dette,
Tor Noema Nørgaard
LU
I Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har PF én plads i Levevilkårspolitisk Udvalg (LU). I
2018 har PF’s Socialpolitiske koordinater, undertegnede Adam Ørbæk Sommer, haft den
post. I LU diskuteres der socialpolitiske emner med repræsentanter fra
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studenterforeninger ved andre af landets universiteter. DSF’s Levevilkårspolitiske
næstforkvinde, Kirstine Mandrup Pedersen, har i 2018 været forkvinde for LU.
I løbet af 2018 blev der holdt seks møder foruden nogle skrivedage i LU. De seks møder
havde datoerne:
24/3, 13/5, 19/8, 22/9, 20/10, 25/11
Alle seks møder blev afholdt i DSF’s lokaler i København (DSF flyttede til et nyt sted i
København i løbet af året). Mødet i september skulle have været afholdt i Aarhus, men
pga. for mange afbud til mødet blev det holdt i København.
Til alle møder var det muligt at være med på en Skype-forbindelse, så også
studenterorganisationer langt fra København kunne være repræsenteret uden at være
nødsaget til at rejse langt for mødet. Dog var det oftest repræsentanter fra
Københavnsområdet, der deltog til møderne, samt repræsentanten fra Studenterrådet ved
Aarhus Universitet. LU kunne godt have ønsket sig et større fremmøde, hvor flere
studenterorganisationer kunne have givet sit besyv med.
Møderne tog som regel omkring fire timer, inkl. en frokost.
Til hvert møde har et fast punkt på dagsordenen været ”Nyt fra MO’erne” (MO står for
MedlemsOrganisation), og her har repræsentanterne kunnet lære noget af de andre
MO’er, som man kunne tage med sig hjem til sin egen MO.
Til et møde i maj havde LU besøg af Jakob fra Lejernes Landsorganisation, som
fremlagde situationen på boligmarkedet, når man som studerende skulle leje en bolig.
Dette oplæg blev i løbet af året brugt, når LU skulle diskutere boligpolitik. Boligpolitik var
det helt store emne i LU i løbet af 2018, eftersom det var emnet til DSF’s
PolitikKonference i november. Boligpapiret, som her blev diskuteret, rettet og vedtaget,
blev i første omgang skrevet af LU. Det gjorde, at boligpapiret fyldte en stor del af
samtlige af årets LU-møder. LU havde desuden nogle skrivedage i starten af efteråret,
hvor der blev brugt mange timer på at skrive et udkast til boligpapiret, som senere skulle
diskuteres på PolitikKonference.
To andre ting, som kort blev diskuteret i løbet af året, var Handicapundersøgelsen, som
Tænketanken Perspektiv lavede, samt idéer til Folketingsvalgkampagner.
Alt i alt var det et LU-år, der bød på rigtig meget boligpolitik. Som repræsentant fra PF
lærte jeg meget ved at sidde i udvalget, alt imens jeg sørgede for, at PF’s holdninger blev
præsenteret og kæmpet for. Desuden var møderne en hyggelig måde at bruge en søndag.
Årsberetning skrevet af
Adam Ørbæk Sommer
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DTU Sportsbestyrelsen
DTU-sportsbestyrelsen har diskuteret flere større og mindre emner i år og fået
implementeret nogen nye idéer, som skal udføres de kommende år.
I starten af 2018 blev hele DTU-sport overført til http://klubmodul.dk, som stadig er i en
implementerings fase, bestyrelsen har haft forskellige idéer oppe og vende, et tiltag der
skal kigges nærmere på: Introduktionen af merchandise for DTU-sport for at skabe
fællesånd over hele DTU-sport. Desuden har bestyrelsen fået renoveret sportscafeen i
101b mellem trapperne til DTU-fitness og DTU-climbing, så området er mere inviterende
for DTU-sports klubber og medlemmer. Endnu et tiltag for at fremme denne fællesånd i
klubberne, vil bestyrelsen bruge et af rummene i kælder i 101b som Køleskabs/loungerum for fri benyttelse for alle DTU-sportsklubber.
DTU-sports økonomi er i 2018 blevet revurderet, ansvar er blevet omplaceret mellem
bestyrelsen og klubberne i DTU-sport. DTU-sport sørger for klubberne har arealer der
supportere de sportsgrene der er under DTU-sport, mens klubberne selv skal dække
udgifter for at klubben kan løbe rundt. DTU-sport supervisor stilling som Henrik Voigt
besidder er blevet forøget fra 30 til 37 timer om ugen, dette har forårsaget han også har
fået flere ansvarsposter i hele DTU-sport.
Da DTU-sport, særligt DTU-fitness, har fået flere engelsktalende medlemmer har
bestyrelsen overvejet at klubberne og ansatte i DTU-sport skal kunne fuld agere på
engelsk, hvilket gør instruktører skal kunne undervise på engelsk og klubber skal
oversætte deres vedtægter til engelsk for at være mere inkluderende for de internationale
medlemmer.
Bestyrelsen har nedsat 400.000 kr. i etableringsudgifter til udbygning af et skur ved
bygning 230, for at kunne hus DTU-dive udstyr og omklædningsrum for klubberne der
bruger græsplænen ved side af skuret.
David Nyrnberg

DSEs Politikkonference Forår 2018
I foråret 2018 var DTU vært for PolitikKonferencen. Der blev i god tid fundet et
madlavningshold, samt en arbejdsgruppe som skulle stå for det praktiske. Der skete en
del misforståelser undervejs, så det var desværre ikke muligt at få støtte af IDA, på trods
af en tidligere aftale, og der blev heller ikke fundet så mange frivillige som forventet. Det
lykkedes at afholde konferencen fuldt tilfredsstillende med en håndfuld frivillige udover
madholdet, men det kan ikke anbefales med så få fremover.
Selve afholdelsen gik godt Fællesmøderne foregik dels i et auditorium i B306 og dels i
mødelokale 1. Mødecenterets stueetage fungerede som delegationslokaler, og spisning
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foregik i kantinen. Overnatning var kun muligt i bygninger med et automatisk
brandsystem, hvorfor dette blev i B210.
Udgifterne for politikkonferencen holdt sig inden for det beløb vi fik udbetalt fra DSF, da
størstedelen af udgifterne var for mad, mens fest, lån af materiel og lokaler etc.
mestendels foregik uden betaling eller ved indtægt fra baren.
For dette, Mette Bybjerg Brock

IUS
Der blev afholdt fire møder i IUS af datoerne 19/3, 18/5, 17/9 og 20/11.
Til hvert møde er der en gensidig orientering om, hvad der rør sig hos hver institution og
forening,
Til mødet d. 19/3 blev der diskuteret en opdatering af kommissoriet angående
studenterrepræsentanter. Her fik PF lov til at fastholde den permanente vi har nydt godt
af i en del år. Derudover gik vi fra 2 repræsentanter til 2 repræsentanter og 3 suppleanter.
Den ene plads er permanent tildelt PF og den anden plads roterer mellem de forskellige
undervisningsintuitioners studenter foreninger.
Der var også en opdatering om Engineering the future og hvordan det går med det
program. Til sidst var der en kort diskussion om censorbeskikkelse.
Til mødet d. 18/5 var den udvidet IUS kreds inviteret. Den udvidet kreds består af: IDA,
FRI, DI og Styrelsen for forskning og uddannelse.
Det forberedende møde til den udvidet kreds blev der diskuteret rammerne for
censorformændene og muligheden for erhvervsdiplom uddannelser.
Til den udvidet møde kreds var der en kort præsentation om rapporten ”Udvalget for
bedre universitets uddannelser” har udarbejdet og en diskussion om det der blev
præsenteret.
Til mødet d. 17/9 blev der diskuteret ingeniøroptaget i 2018, dimensioneringen af
internationale studerende og erfaringsudveksling om kønsinitiativer for
ingeniøruddannelserne.
Til mødet i d. 20/11 var den udvidet kreds inviteret.
Det forberedende møde til den udvidet kreds blev der diskuteret dimensionering af
internationale studerende. Derudover var den nye talsmand for censorkorpset inviteret for
at få sat ansigt på personen og forventning afstemme det fremtidig samarbejde.
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Engineer the future kom og fortalt om deres ”Book en ekspert” initiativ.
Der blev også diskuteret emner der skulle vendes i 2019.
Det udvidet møde blev dimensioneringen af internationale studerende vendt samt.
Dette var den overordnet orientering for IUS.
For dette
Tor Noema Nørgaard

Nordic 5 Tech
Daniel var vært for et rigtig godt møde I Januar. Her gav vi en rundvisning på DTU og
havde en god diskution angående punkterne på det N5T møde der blev skudt fra efteråret.
Dette møde blev desuden brugt til at diskutere aftenundervisning på de andre
universiteter. Punkterne fra disse punkter blev brugt I bestyrelsens arbejde har vi anvendt
resultatet fra disse diskutioner.
Mødet I marts forgik på Aalto universitet I Finland. Dette møde var dårligt planlagt, sent
ude med invitationerne og meget dårligt besøgt. Vi var 3 universiteter repressenteret, der
var ingen billag til det rigtige N5T møde, så vi ikke kunne diskutere baseret på det. Mødet I
efteråret blev ikke afholdt.
Det er klart et område der kan lægges mere energi I hvis der er interesse for det. Det er
dog en opgave der mest udføres for DTUs skyld, og ikke nær så meget for vores
medlemmer. Der er meget få N5T studerende I forhold til normale studerende. Møderne
bør derfor anvendes til at erfaringsudvæksle hvis muligt.
Mikkel Ammentorp Storm, Koordinator af Samarbejder og Internationale Anliggender.

Polyteknisk Boghandel og Forlag
Ingen årsberetning modtaget

KKO
Ingen årsberetning modtaget

IDA
Samarbejdet mellem PF og IDA er fortsat gennem 2018 og genforhandlet for en 2-årig
periode i forbindelse med kontraktudløb i starten af 2019. Der har i løbet af 2018 ikke
været den store kontakt mellem PF og IDA, grundet en ny kontaktperson ved IDA som
senere også er blevet fyret. I slutning af 2018 er der kommet en ny kontaktperson, som
viser sig at være lovende og jeg tror på at der kommer et givende samarbejde fremover.
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I forbindelse med indførslen af persondataloven har IDA hjulpet PF med et kursus i GDPR.
Derudover har det været en snak om at effektivisere måden indmeldelsen af medlemmer
fra PF til IDA fungerer, da det pt. bliver gjort manuelt af vores sekretær. Der er ikke sket
noget endnu, men der arbejdes fortsat på en løsning.

For dette,
Lars Holm

STEM students
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Students er et nyopstartet
netværk for tekniske og naturvidenskabelige studerende i Danmark. Netværket er et
studenterpolitisk samlingspunkt under ingeniørforeningen IDA. Det udspringer af tidligere
problemer med indstillinger af studerende til IDA’s repræsentantskab og et ønske om at
gøre valgprocessen mere demokratisk. I løbet af 2018 er der lagt en stor indsats for at få
netværket op at køre med indledende møder, hvor det er blevet forsøgt at definere
netværkets rolle. Der er afholdt en række af ”opkoblingsmøder”, hvor de studerende har
samles i IDA’s kontorer i Århus, Aalborg, Odense og København, samt med private
opkoblinger fra andre steder i Danmark til et Skype møde.
I marts 2019 afholdes der et stormøde, hvor der skal vælges studerende til IDA’s
repræsentantskab, en talsperson for STEM Students. Derudover er det målet at få
defineret STEM Students rolle i fremtiden. Det er et spændende netværk med mange
mulige fremtidige perspektiver, jeg håber at se det blomstre og at der er opbakning fra
hele Danmark.
For dette,
Lars Holm

Danske Bank
Vi har fortsat samarbejdet med Danske bank, som blev oprettet I 2016. Der er i år blevet
afholdt et bingo arrangement med Danske bank. Dette var en stor succes og kan med
fordel gentages. Der er blevet afholdt 4 møder i løbet af året, især centret omkring eventet
i oktober. Det er stadig Peter der er kontakt fra den lokale filial, men afdelingslederen
Rikke er blevet skiftet ud med Henrik Hagstrøm.
Mikkel Storm

DSE
Der er i år blevet lavet en samarbejdsaftale mellem DSE og PF på baggrund af DSE ønske
om at bruge PF’s facebookside til at nå bredere ud til de studerende. Samarbejdsaftale er
på årlig basis og indeholder økonomisk støtte til PF’s S-Hus imod opslag på PF’s
Facebookside.
Udover at lave en samarbejdsaftale har PF og DSE igen i år været til 2 middage sammen
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– en i foråret, hvor PF inviterede, lavede mad og DSE havde drikkevare med og en i
efteråret, hvor DSE inviterede på sushi og PF havde drikkevare med. Det har været 2 rigtig
hyggelige middage, hvor der både var tid til vidensudveksling og røverhistorier.
Herudover har PF igen i år haft en stand på DSE-Messen.
Alt i alt en rigtig godt og spændende samarbejdesår!

Skrevet af Anna Sidse Deleuran, Koordinator af interne anliggender

IAESTE
På grund af den tidligere national sekretariats bortgang har IAESTE Denmark i nogle år
haft besvær med anskaffelse af nye medlemmer og at holde organisationen kørende.
Men igennem hårdt arbejde er det lykkedes at fordoble det aktive medlemstal i
København, samt få oprettet en ny lokalkomite i Odense, så flere praktikpladser kan tilgå
studerende på DTU og resten af Danmark. Fællesskabet er blevet styrket og der er blevet
skabt et sammenhold med IAESTE medlemmer fra andre lande som bl.a. Norge. Dette år
fik vi udvekslet 17 praktikpladser i 5 kontinenter, og derved givet DTU studerende en
vigtig arbejdserfaring og unik livsoplevelse. I oktober blev der valgt nye koordinators så at
alle aspekter af organisationen nu har en ansvarlig som brænder for at yde deres bedste
for organisationen.
Bjarke Grinder Valhøj

BEST
Board of European Students of Technology (BEST) er en international
studenterorganisation for ingeniørstuderende i hele Europa. Organisationens værdier er
fleksibilitet, venskab, sjov, udvikling og læring. Der er 97 lokale grupper fordelt i 34 lande.
Organisationen er apolitisk og non-profit, så medlemmerne arbejder frivilligt og ulønnet.
Organisationens erklærede mål er at bringe studerende, universiteter og erhvervsliv
tættere sammen på tværs af Europas landegrænser. Dette gøres ved, i samarbejde med
universiteter og virksomheder, at afholde arrangementer for tekniske studerende. BEST
arbejder dermed for at gøre tekniske studerende mere internationalt orienterede. For at
opnå dette arrangerer BEST hvert år ca. 110 internationale akademiske kurser, for
omkring 2.750 tekniske studerende der bringes sammen fra hele Europa. Kurserne varer
typisk to uger og har et højt fagligt niveau, svarende til 2 ECTS-point. Under kurserne
arrangeres en lang række kulturelle og sociale aktiviteter, så deltagerne får mulighed for
at opleve et nyt land med en anderledes kultur, samt at skabe et internationalt netværk.
BEST afholder også kurser i foråret, efteråret og om vinteren.
I København afholdte vi i 2018 de traditionelle årlige begivenheder, samt nogle nye
initiativer. I marts måned arrangerede vi i samarbejde med Microsoft ”Copenhagen BEST
Engineering Challenge (CBEC)”, som var en case competition for 50 deltagere. De
studerende fik 24 timer til at udvikle et koncept, hvor deres IT-kundskaber blev brugt til at
løse u-landsproblemstillinger.
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Senere i Maj afholdtes et nyt koncept – et hackathon kaldt ValHacks med
samarbejdspartnere fra Microsoft, SkyLab og CVation. I denne konkurrence var der mere
frihed omkring den givne case, der fandt sted i DTU SkyLab.
I juni afholdtes det årlige sommerkursus, hvor 20 deltagere fra alle Europas hjørner kom
til København for at være del af vores kursus i cybersikkerhed. Her blev de tekniske
studerende undervist af professionelle fra industrien i Novo Nordisk, mens de samtidig
oplevede et bredt virvar af kulturelle aktiviteter som besøg i Tivoli, kanoture, tour guides i
København, dansk julefrokost og meget andet. Kurset blev rangeret som det 5. bedste for
sæsonen ud af over 90, hvilket er den bedste vurdering som BEST København har fået for
et kursus i senere tid.
Undervejs har BEST haft arrangementer af mindre omfang, såsom promovering af KIC el.
de kurser som BEST tilbyder alle DTU-studerende i hele Europa hvert år. Yderligere er der
blevet samarbejdet med studiestarten for kandidatstuderende i at arrangere en workshop
i at rejse i Europa på et lavt budget i introforløbet for de nye kandidatstuderende. Til sidst
er det værd at fremhæve de mange interne events BEST København arrangerer for vores
medlemmer på DTU og det tætte samarbejde med søsterorganisationerne i Lund og
Aalborg.
Kort sagt har det været et af de mest produktive år for BEST København i lang tid og det
håbes at den positive udvikling vil fortsætte ind i 2019.
Mvh. Philip Wood, kasserer i BEST København

Rabatnetværket
Rabatnetværksprojektet blev stablet på benene i et ønske om at have flere medlemsgoder
at bruge til rekruttering af nye medlemmer.
I juli 2017 blev der gennemført en dybdegående interesse analyse og
informationsindhentning af forretninger på og omkring Lyngby Hovedgade.
På baggrund af denne information blev der i starten af maj 2018 gennemført en
mailkampagne med ringe effekt, hvilket førte til en dør-til-dør kampagne i slutningen af
maj.
Herefter blev der udarbejdet en præliminær kontrakt ud fra forretningernes krav og
ønsker. Denne kontrakt blev revideret og genforhandlet med de forskellige interesserede
forretninger i løbet af juni-juli, og resulterede i den standardkontrakt der findes på
bestyrelsesdrevet.
I august blev forhandlingerne afsluttet og kontrakterne blev underskrevet i slut august.
Vi har ved dags dato følgende rabataftaler på baggrund af dette arbejde:
-

Better Sleep – 20% rabat på senge, 20% rabat på massage, 10% rabat på
accessories
Café de Picasso – 10% rabat
Estate Ole Moestrup – 10% rabat (på honorarer)
K2 shoes – 15% rabat
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-

MD Tailored Fit – 10% rabat
Naturligvis – 10% rabat
OZ Juvel – 10% rabat
Guldtræet – 10% rabat
Peak Performance Lyngby – 20% rabat

Disse løber til og med August 2019, og skal herefter gen-optegnes.
Poul Gunnar Pii Svane

Diverse
Den Studentersociale Fond
Den Studentersociale Fond har i 2018 haft et godt år. Fonden bestod i år af Lars Holm
(formand), Simon Lundorf, Benjamin Lam og Jørgen Bo Christensen.
Fonden har forsøgt at synliggøre og reklamere for dem via PF’s facebook side, og det
lykkedes at få skabt opmærksomhed omkring fonden. Følgende er en liste over
fondsmodtagere, hvor den samlede sum af fondsmidler uddelt er kr. 173.320.


















Brætspil og teknik, herunder anlæg til CREW, kr. 7.000
Tilskud til hyttetur vor vinterstudiestarten til KABS18, kr. 10.000
T-Shirts til PF Halvmaraton, kr. 10.000
Præmier til konkurrencer og hygge på turen til PF Surfcamp, kr. 6.000
Skakturnering på DTU, der støttes til forplejning og præmier, kr. 5.395
Beerpong borde, glas, brætspil og kort, røgmaskene lasere, t-shirts og bar
materiale til Saxen Kollegiecafé, kr. 15.600
Forbedring af vilkårene for studerende ved med handicap på videregående
uddannelser fra Den Uddannelsespolitiske Tænketank Perspektiv , kr. 50.000
Innovering af SenSommerFest 2018, kr. 25.000
Afholdelse af Nordisk Kemiteknologi Konference, kr. 10.000
Lasertag afholdt af PF Socialize, der støttes til leje af udstyr og mandskabstimer,
kr. 8.125
Vandkamp afholdt af Design & SAS rådet, der støttes til udstyr, kr. 2.700
DTU’s deltagelse i Copenhagen Pride, der støttes til udstyr, kr. 11.000
Saunagus i forbindelse med Professor Ostenfeldts Kollegiets 50 års fødselsdag til
POK Saunaklub, der støttes til gusshow, pynt, belysning, saunaolier, smoothies,
juice, frugt, snacks og is i termoboks, kr. 5.000
Genoprettelse af fællesareal på Herlev Kollegiet, der støttes til projektor, diverse
brætspil, dartspil og udstyr til poolbord, samt IKEA sofaer, kr. 11.600
Mikrobølgeovne til S-Huset, kr. 2.796
Julefrokost til Solar Decathlon, der støttes med det halve beløb for at holde
kuvertprisen nede, kr. 4.000
Regnbueruten afholdt af PF Socialize, der støttes til en pulverslukker, kr. 1.599
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Det har været fantastisk at kunne uddele så mange penge til studentersociale formål, og
vi håber at vi med vores uddelinger har kunnet bidrage til at skabe bedre rammer for det
studentersociale miljø på DTU.

På fondsbestyrelsens vegne,
Lars Holm

DSE Messen
PF havde igen i år en stand ved DSE Messen. Ved standen stod der 2 frivillige af gangen,
som roterede over dagene. De frivillige fik PF kasketter på og stod så og tog imod
indstillinger til Årets Underviser og forklarede, hvad PF er og kan bruges til. Standen blev
pyntet med flotte PF billeder og foldere, fremstillet af PR gruppen. Hele PF’s bestyrelse
blev inviteret med til DSE middagen i Cirkusbygningen og størstedelen deltog.

Skrevet af Thomas Røpke, Koordinator af Events

Åbent Hus
Vanen tro havde PF igen i år en stand ved DTU’s Åbent Hus. Her stod ni KABS18 og seks
andre PF’ere i løbet af dagen, og tog imod de nysgerrige gæster. Der blev snakket en del
om studiestart, da det ofte var det gæsterne spurgte om, men der blev også spurgt ind til
mange af de andre ting, som PF gør for de studerende ved DTU. PR Gruppen havde lavet
et flot stykke grafisk materiale som standen var dekoreret med, med fokus på ”møtrikken”
som vi kender fra PFs logo. Til de snacksultne blev der delt popkorn og saft ud.

Simon Lundorf

Polydytten
Jeg forsøgte I starten af året at få en sponsorbil til PF. Det ledte til seriøse forhandlinger
med BMW Lyngby, men vi kunne desværre ikke komme til enighed om betingelserne. Vi
endte med at lease en WV golf til 5 personer. Vi gik fra 7 til 5 personer da der var en del at
spare på at have færre sæder. Disse blev alligevel sjældent brugt. Der var fokus på at
finde en bil med stort bagagerum og træk nok til at køre med varer for S-Huset på en
forsvarlig måde. Søren var meget inde over valget af bil.
Mikkel Ammentorp Storm, Koordinator af Samarbejder og Internationale

Lokaler og lagerlokaler
Lokaler generelt
Det helt store for alle PFs lokaler i 2018, har været det lagerfortæning og
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brandsikkerhedsprojekt, som CAS i 2017 satte i gang. Dette er i 2018 kommet til PF,
hvilket har medført et større arbejde med optimering, renovering og omrokering af en stor
del af vores lokaler. CAS har indtil videre betalt for al renovering.
Kælderen
I kælderen har fokus især været på brandsikkerhed. Da der er en del klubber dernede, er
der blevet kigget på de fysiske forhold omkring dem. Betydningen af dette er, at PF Foto,
PRG og Keramikklubben alle skal rykke ud af deres nuværende lokaler, samt at PMC
allerede er rykket ud af deres. Derudover inddrager CAS det nuværende Lager 4, samt SHusets lokaler på kantinegangen.Dette har betydet et større arbejde med planlægning af
lokaler, hvad skal der være i hvilke lokaler, hvordan skal lokalerne optimeres så de bruges
bedst, osv. Der er lavet en foreløbig plan, som der skal arbejdes videre med i 2019. Her vil
Lager 4 og en del af S-Husets lagerplads blive rykket i nye, mere optimerede lokaler.
Derudover vil en del af arkivet blive inddraget til lagerplads, hvori noget af det lager vi har
på PF gangen, skal rykkes ned.
Stuen
I stueetagen er CREW lokalet blevet renoveret og der er blevet lavet et bedre vaskerum til
S-Huset. Dertil har Søren og Erik endelig fået deres eget kontor, i det gamle Foxtrot
mødelokale.
I 2019 vil der blive opsat en skillevæg på fælleskontoret, således at der kan oprettet et
fælles mødelokale (nyt Foxtrot), som både S-Huset og PFs bestyrelse kan bruge.
1. sal
På første sal er der sket meget i 2018. DTU Roskilde blev rykket ud af deres lokale ved
siden af trappen, og har fået et midlertidigt ved siden af Studiestarten. Derefter er IDA
blevet flyttet ind i lokalet ved trappen, så de er mere synlige for de studerende, og har
bedre arbejdsforhold.
PFs aktivrum, mødelokale Whiskey og sekretariatets papirlager er blevet revet ned. Dette
er blevet gjort på baggrund af en vurdering af brugen af disse lokaler. I stedet er der
blevet bygget to nye klublokaler, som skal huse nogle af de klubber der skal rykkes ud af
kælderen. Derudover er der blevet bygget et nyt, mindre, aktivrum, som skal bruges som
loungeområde, til alle brugerne af PF gangen. Området ved den lille gang ud til
svalegangen, har fået revet en væg ned. Her vil der i 2019 blive arbejdet på at optimere
lokalet, så PRG kan blive rykket herop.
Lokalerne, fremtid
Hele lokaleprojektet er et længevarende projekt. Der er blevet rykket godt i 2018, og
arbejdet vil fortsætte i 2019, men det tager tid, og fortsætter nok også ind i 2020. Det er
en udfordring for hele foreningen, men en der i sidste ende vil resultere i, at mange af
vores lokaler bliver nyrenoverede, og kommer til at blive brugt bedre.

Simon Lundorf
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Hvem sad hvor i 2018
Ansatte
Sekretær Lyngby: Inge Blond Christensen
Bestyrer S-Huset: Erik Pouret-Frydendahl
Eventkoordinator S-Huset: Søren Aagaard Bendtsen
IT-mænd: Emil Kristensen (fra start 2016)
Rusbogsgruppe: Ida Videncrantz
Plakatmænd: (Lyngby) & (Ballerup): Ingen information modtaget
Ca. 260 vektorer og ca. 30 KABS.

PF’s klubber
Anvendt Træ og Metal, DanSTAR, PF Arkiv, PF Bitter, PF Bryghus, PF Electric racing, PF
Foto, PF Programming Club, PF Sysle, PF Wine Tasting, PFantasy Dôme, PFLante,
Polymus, Polyteknisk Keramikklub, Polyteknisk Motorcykelklub, Polyteknisk Radio
Gruppe, The Workshop

PF's udvalg
Socialudvalget Anders Regin Mortensen, Ann Flemming Nielsen, Benjamin Wrist Lam,
Bilal Rashid Hanif, Bodil Berendt Toftegård, Daniel Thage, Daniel Nymand Petersen, Elise
Broe Bendtsen, Freja Karoline Weber Jørgensen, Jacob Kviat Bergmann, Jacob Nicolai
Heldager Clemmensen, Jens Dieter Kjær Modvig, Jens-Theodor Andersen, Johannes
Gade Gyldenkærne, Karin Michelle Barfoed, Kathrine Børgesson, Lasse Thorø Glente,
Laura Dam Christophersen, Laura Kleist Elmlund Kohl, Line Egerod Lund, Linus Knoop, Liv
Galsøe Nielsen, Louis Veilex, Mads Lyngsaae Nielsen, Magnus Arent Kirknel, MarieLouise Wolfsberg Schmidt, Markus Glavind, Mathias Lehmann Nichum, Mathias Møller
Raju Eisenreich, Mette Skjold Elmelund Pedersen, Mick Emil Kolster, Mie Winding
Kristensen, Mikkel Kofoed Pedersen, Oliver Rise Thomsen, Philip Martin Bjerre, Rasmus
Nicolai Heick Perslev, Sarah Woeste Conradsen, Simone Cronvall Lindahl Simone Lykke
Andersen, Sofie Helvig Eriksen, Sophus Martin Viuff, Thorbjorn Leonhardt Pihl, Tobias
Skov, Toke Holst Møller, Tor Nørgaard, Victor Westerlund
Fagligudvalget Andreas Ipsen, Anna Bjørn Reland, Anne-Sophie Køhler Bak, Asbjørn
Martin Kruuse, Carl-Emil Lindgaard Johanssen, Caroline Erup Friis, David Bilde Lang,
David Frich Hansen, Erik Albert Träff, Frederik Nikolaj Paulin Larsen, Ida Ørduk Hoffmann,
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Jacob Ingerslev Overvad, Jacob Ribergaard Vinther, Jakob Rydhof, Jeppe Lintrup
Lauritzen, Johannes Emme Jørgensen, Josefine Maribo Schuler, Julie Lindgaard Hald,
Kamma Nørrelund Pedersen, Katja Volkmann, Laura Westenholz Handberg, Mads Lind,
Magnus Bjerrum Johansen, Mark Alexander Henney, Martin Eskildsen Moustgaard,
Mathias Tang Münsberg, Mie Siewertsen, Oliver Bæk Hedegaard, Patrick Møller Jensen,
Philip Gjedde, Philip George Hau Sørensen, Phillip Brodersen Hansen, Rasmus
Nøddegaard Hansen, Tobias Grant Campostrini
BEST Amir Alie Abbaspourmani, Mareva Simon, Martin Koliba, Niklas Reusch, Philip
Michael Wood, Ema Falamas, Jakub Brzosko, kasper K Stranddorf, Manuel Montoya
Catala, Philip Michael Wood, Sarunas Alijosius
KABS Anders Christian Sperling, Anne Arendt Louring, Asbjørn Martin Kruuse, Benjamin
Steen-Andersen, Christoffer Piilmann, Daniel Alkjær Christiansen, David Bregnsbo
Fastholm, Emeli Gottrup Hansen, Emil Bach Andersen, Emil Toftegaard Gæde, Emilie Lund
Schrøder, Emma Sue Mittelstrass Hillersdal, Emma Aabo Nielsen, Helene Fafani Zgaya,
Jacob Pedersen, Jakob Karstens Mølhave, Jens-Theodor Andersen, Kathrine Børgesson,
Lasse Thorø Glente, Louise Landschoff, Marcus Fruelund Schmidt, Marie Boeskov
Caspersen, Mathias Heegaard, Mie Siewertsen, Nicki Duris Rasmussen, Nikolaj
Geertinger, Sarah Beckerlee, Sofia Myrup Otero, Sofie Emilie Lind, Toke BøgelundAndersen, Vinh Duy Nguyen
HUMOR-Styregruppe Camilla Marie Nyborg, Lisa Christin Kotthoff Jürgensen, Mads Lind,
Magnus Valdemar Paludan, Mathias Berg Rosendal, Nicolaj Hansen
MSC Adrián vivar Garcia, Dorotea Gajdek, Maja Michalina Wirska, Rikke Andersen, Sarah
Alexandra Maria Dam, Sofie-Amalie Torp Dideriksen, Sraboni Barua
Ski-koordinatorer Beatrice Flohr Schultz, Camilla Tind Nielsen, Mie Louise Elsborg Drejer,
Viktor Techen Lemgart
Socialize Jacob Fiskaali Hertz, Jacob Kviat Bergmann, Jens Henrik Jepsen, Laura Kleist
Elmlund Kohl, Mads Frimann Madsen, Stina Hraunfjörð
Politisk gruppe (PG) Lau Halkier Wandall, Benjamin Lam, Niels Mathiesen Skødt, Asta T.
Thorgersen, Victor Beier Schousboe, Mette Bybjerg Brock, Philip George Hau Sørensen,
Caroline Erup Friis, Andreas Goll Rossau, Helene Skovmose (blev i efteråret byttet ud med
Mathias Botoft Hansen)
FAKU Peter Bing Svendsen, Lars Holm, Thor Biering Rohdin, Fanny Timian Riismøller
Madsen, Kresten Strandby Hansen, Søren Anton Steffensen Kuhberg, Bosse Bandowski,
Emma Aabo Nielsen, Caroline Erup Friis, Aksel Kaastrup Rasmussen, Jacob Bodekær
Rasmussen, Sebastian Knuth Linnet, Nicklas Bent Israelsen, Mathias Nikolaj Linderod

125

Albrechtsen, Benjamin Wrist Lam, Philip George Hau Sørensen, Luna Marie Munch
Raahauge, Rikke Schack Jespersen, Sofie Freja Christensen, Kimmie Lech Pedersen,
Jeppe Melhedegård Olsen, Louise Victoria Nyborg og Nanna Ylva Cohr Lützen.
FRR Amalie Avnborg, Jakob Rydhof, Poul, Niels Skødt (frem til juni), Vinh Duy Nguyen (fra
Juni)
FRFU Amalie Avnborg, Emil Kristiansen, Cecilie Terp, Ida Videncrantz, Simon Lundorf
FR (inkl. Suppleanter, FRFU, PF bestyrelsen og ordstyrer) Oda Johanna Larsdatter,
Christine Albrechtsen, Mathias Nikolaj Linderod Albrechtsen, Kasper Hecht Alexander,
Lena Skov Alstrøm, Magnus Hjerrild Andreasson, Amalie Avnborg, Bosse Bandowski,
Mathias Otto Barington, Frederikke Louise Berg, Sarina Bibæk, Toke Bøgelund-Andersen,
Christian Victor Brabrand, Kristian Nissen Breddam. Julie Bruun-Jensen, Sofie Freja
Christensen, Mathias Christensen, Daniel Alkjær Christiansen, Mathias Dannesbo, Anna
Sidse Dinesen Deleuran, Anne Kiesbye Dittmann, Marie Kiesbye Dittmann, Martin Lund
Djurhuus, Peter Frederik Domsten, Sofie Guldager Drewsen, Tina Kenworth Drist-Jensen,
Christian Nicolai Engstrøm, Lasse Vintersgaard Friis, Caroline Erup Friis, Louise Frost,
Peter Grønborg, Jacob Grove, Trine Hagerup, Julie Lindgaard Hald, Mikkel Rasmus
Hansen, Sebastian Molbech Hansen, David Frich Hansen, Helena Charlotte Hansen,
Marianne Hecht-Hansen, Mathias Gustav Heegaard, Regitze Frederikke Hejlsberg,
Therese Mollwitz Heltved, Nathalie Anastasja Hendriksen, Sille Frederikke Hendriksen, Ida
Ørduk Hoffmann, Lars Holm, Magnus Christian Holm, Rasmus Høybye-Olsen, Andreas
Ipsen, Nicklas Bent Israelsen, Anders Bogh Jacobsen, Sophie Eg Jensen, Janus Walentin
Jensen, Freja Karoline Weber Jørgensen, Cecilie Maegaard Jørgensen, Johannes Emme
Jørgensen, Jacob Pilegaard Justesen, Jesper Winther Kirkegård. Magnus Arent Kirknel,
Andreas Juul Kjær, Astrid Friborg Kjeldgaard, Laura Kleist Elmlund Kohl, Mick Emil
Kolster, Jakob Brems Kristensen, Emil Kristiansen, Asbjørn Martin Kruuse, Søren Anton
Steffensen Kuhberg, Benjamin Wrist Lam, Karen Vase Langballe, Benjamin Lundgren
Larsen, Frederik Nikolaj Paulin Larsen, Johan Emil Levin-Jensen, Mads Lind, Sebastian
Knuth Linnet, Anne Arendt Louring, Simon Lundorf, Nanna Ylva Cohr Lützen, Fanny
Timian Riismøller Madsen, Peter Ditlev Tarras Madsen, Rolf Glenny Mogensen, Isabella
Ruus Mortensen, Carl Nørby Mouridsen, Vinh Duy Nguyen, Kristian Munch Kielsgaard
Nielsen, Emma Aabo Nielsen, Martin Carsten Nielsen, Martin Lau Nielsen, Tor Noema
Nørgaard, Daniel Ruberg Nørhave, Louise Victoria Nyborg, Jeppe Melhedegård Olsen,
Freja Lund Paulsen, Kimmie Lech Pedersen, Marie Sjørslev Pedersen, Sarah Rurup
Petersen, Thorbjørn Leonhardt Pihl, Luna Marie Munch Raahauge, Ramear Rabiee, Cecilie
Søholm Rasmussen, Aksel Kaastrup Rasmussen, Thor Biering Rohdin, Thomas Thorning
Røpke, Andreas Goll Rossau, Marcus Medom Ryding, Johanne Winther Sall, Marcus
Fruelund Schmidt, Victor Beier Schousboe, Josefine Maribo Schuler, Nicolai Søborg,
Adam Ørbæk Sommer, Philip George Hau Sørensen, Mikkel Ammentorp Storm, Liv
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Kristensen Stranddorf, Poul Gunnar Pii Svane, Peter Bing Svendsen, Cecilie Terp, Ida
Videcrantz, Christoffer Voigt, Lau Halkier Wandall, Mikkel Frier Wolfhagen, Helene Fafani
Zgaya
Bestyrelsen for Den Studenter Sociale Fond: Lars Holm, Simon Lundorf, Jørgen Bo
Christensen, Benjamin Lam
Bestyrelsen for Noget-For-Noget Fonden: Ansøgninger bliver behandlet på SMU-møder,
hvilke betyder, at bestyrelsen for SMU også er Bestyrelsen for Noget-For-Noget Fonden.
PFIU Fra PF: Adam Ørbæk Sommer, Line Egerod Lund, Nanna Ylva Cohr Lützen, Benjamin
Lam, Jens-Theodor Lundgreen Andersen, Freja Karoline Weber Jørgensen, Sabine
Bäckström-Andreasen, Kamma Nørrelund Pedersen, Peter Grønborg. Derudover syv
personer fra de syv forskellige kollegier (en fra hver)

S-Huset udvalg
S-Husledelsen Christian Viktor Brabrand, Erik Pouret-Frydendahl og Søren Aagaard
Bendtsen
S-Husets CREW-formænd Emily Skovgaard Rasmussen(aftrådte sommeren 2018) og
Thomas Bjørn Kragelund

PF's repræsentatner i DTU-udvalg
Bestyrelsen Mette Brock og Martin Carsten Nielsen
Ligestilling og mangfoldighedsudvalget Anna Deleuran, Astrid Friborg
Akademisk Råd Tor Nørgaard, Amalie Avnborg, Benjamin Lam
Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Civiluddannelsen Studenterrepræsentanter i
CUU: Mette Bybjerg Brock, Patrick Møller Jensen og Kirstine Krøyer Rasmussen
Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Diplomuddannelsen Koncern
Arbejdsmiljøudvalget Ingen information modtaget
Studiemiljøudvalget Adam, Benjamin Lam, Mathias Eisenreich
Studiemiljøarbejdsgruppen Simon Lundorf
Studiemiljøhandlingsplansudvalget Simon Lundorf og Adam Sommer
DTU Sports bestyrelse: Anna Sidse Deleuran og David Nyrnberg
Kantineudvalget Erik Vibe-Hastrup (Ballerup), Emilie Isabella Dahl (Lyngby) og Johannes
Gade Gyldenkærne (Lyngby)
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PF-boghandel bestyrelsen: Simon Lundorf, Torben Ommen, Carsten Knudsen

Instiutstudienævnet
Adina Schwartzbach, Amalie Avnborg, Andrea Gloppen Johnsen, Anna Emilie Jennow
Wedenborg, Anna Esther Hende Stærmose, Anton Bo Bøllingtoft, Asta Trøjgaard
Thorgersen, Astrid Skovhus, Benjamin Falkenberg Gøtzsche, Benjamin Lundgren Larsen,
Carl-Emil Lindgaard Johanssen, Caroline Herlev Gebara, Cecilia Desiree Visti Graae,
Cecilie Terp, Cecilie Lind Madsen, Christoffer Haubroe Hansen, Darja Makurina, Darja
Strelan, David Bilde Lang, Eddy Ahlgreen, Emil Peter Strøbech, Emmanouil Rachoutis, Eric
Aby Philips, Fanny Timian Riismøller Madsen, Frederik Ettrup Larsen, Gustav
Schwartzbach Pedersen, Harald Gade Andersen, Henriette Steenhoff, Irene Hjorth
Jacobsen, Jacob Pilegaard Justesen, Jens Moll-Elsborg, Jesper Abjørn Juul Kisum,
Jonatan Lohse, Julie Lindgaard Hald, Kamma Nørrelund Pedersen, Karla Brunak, Karoline
Hauberg Rasmussen, Kresten Strandby Hansen, Kristian Ladefoged Ebbehøj, Lasse Thorø
Glente, Lena Skov Alstrøm, Linnea Dalsgaard Vilain, Lucas Christoffer Bune Jensen, Mark
Alexander Henney, Martin Thomsen Clement, Mick Emil Kolster, Mie Siewertsen, Philip
George Hau Sørensen, Rasmus Byrdal Kjær, Rikke Nygaard Aasbjerg, Rikke Schack
Jespersen, Sara Delagarde Jørgensen, Sarina Bibæk, Sofie Guldager Drewsen, Sofie
Hillgaard Pedersen, Stine Dybkjær, Søren Anton Steffensen Kuhberg, Tor Nørgaard, Victor
Westerlund, Victor Beier Schousboe
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PF's repræsentatner i i eksterne udvalg
LF (DSF) Victor Beier Schousboe
UPU (DSF) Tor Noema Nørgaard
LU (DSF) Adam Sommer
STEM students: Lars Holm og Mette Brock
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Ordliste
AMU - Arbejdsmiljøudvalg
APV - Arbejdspladsvurdering
AR - Akademisk Råd
AU - Århus Universitet
AUS - Afdelingen for Uddannelse og Studerende
B## - PF’s Bestyrelse årgang 20##
BEST - Board of European Students of Technology
Beu - Bestyrelsens Evalueringsudvalg
BIX-rådet - Byggeri & Infrastruktur og Eksport & Teknologi studierådet
BRUTTO - Bestyrelsens Rådgivende Udvalg Til Taler O.lign.
Buddy - Introordning for internationale studerende
Byg-rådet - Studierådet for Civil Byggeteknologi
CAS - Campus Service
CDIO - studie- og arbejdsform: Conceive, Design, Implement & Operate
CUU - Tværgående Uddannelsesudvalg for civil-uddannelserne
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 Uddannelsesudvalg for diplom-uddannelserne
ELITØ-rådet - Diplom Elektroteknologi, IT, Sundhedsteknologi og IT & Økonomi’s
studieråd
ElNet-rådet - Civil Elektro- og Netværksteknologi & IT-rådet
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FAKU - Formændenes Aktivitets og Koordinerings Udvalg (tidligere: FAglige råds
KontaktUdvalg)
FR - Fællesrådet
FRFU - Fællesrådets Forretningsudvalg
FRR – Forretningsrådet
GE - General Engineering
HSiU - HovedSikkerhedsUdvalget → Koncern Arbejdsmiljøudvalget
HUMOR - HovedUdvalget for Morskab Og Revy
IDA - Ingeniørforeningen i Danmark
ISN - InstitutStudieNævn
ITU - IT Universitetet
IUS - IngeniørUddannelsernes Samråd
KABS - Koordinering af Bachelor Studiestarten
KAMU - Koncern Arbejdsmiljøudvalget
KU - Københavns Universitet
LU - Levevilkårsudvalget under DSF
MediKoBS-rådet - Medicin og Teknologi, samt kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
studieråd
MO - MedlemsOrganisation (for medlemmer af DSF)
MSC - PF Master Student Coordinators
NSA - Nano-Space Alliancen, studieråd for Fysik og Nanoteknologi samt Geofysik og
Rumteknologi
OPtur - Opkvalificeringstur for vektorer
P&K - Produktion og Konstruktion
PB - Polyteknisk Boghandel
PF - Polyteknisk Forening
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PFIU - Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg
PG - Politisk Gruppe
PIP-rådet - Process & Innovation og Produktions studieråd
PRG - Polyteknisk Radiogruppe
RUC - Roskilde Universitet
SMAG - Studiemiljø Arbejdsgruppen
SMU – Studiemiljøudvalget
SAS - Strategisk Analyse og Systemdesign
S/M-KID-rådet - Civil Softwareteknologi-, Matematik og Teknologi-, samt Kunstig
Intelligens og Data studierådet
UPU - UddannelsesPolitisk Udvalg under DSF
VIP - Videnskabeligt Instruktivt Personale
vOPtur - Vinter Opkvalificeringstur for vektorer til vinteroptaget
AAU - Aalborg Universitet
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