
HiF møde d. 4. februar 2016 
Til stede: Steffen, Dagmar, Christian, Dan, Andreas, Jacob, Thomas, Thor og Louise 

Afbud: Emil 

Referent: Louise 

Gymnasielærer foreningen på AAU – Oplæg ved initiativtager Martin Jørgensen: 

- Grunden til oprettelsen: Der er ting der ikke varetages på gym. Linjen – der mangler info og 

kontakter som varer ved.  

- Foreningens formål er bl.a. at skabe netværk og kontakt ml. de studerende samt at skabe kontakter 

til gymnasierne rundt i landet. + man vil deltage i det studenterpolitiske.   

- Foreningen er interesseret i at samarbejde i håbet om at arrangere tværfaglige arrangementer.  

- Følg med på Facebook gruppen..  

Bo Lidegaard arrangement: 

- Tirsdag kl. 15.15 i Aud. B  

- Lige nu 85 tilmeldte 

- Steffen har delt begivenheden i flere grupper. 

- Thor synes arrangementet skal deles i POLIS og andet som ”Historie Aalborg” og ”Hvad kan du i 

Aalborg..”  

- Bestil TAXA til Lufthavnen 

- Forplejning: Steffen tjekker op på Kantinens åbningstider, derefter tages diskussion om der skal 

være forplejning på Facebook.  

- Der købes Sodavand – Thor ordner det 

- Folk møder op kl. 1445 eller 1500 

- M. fra Akademikernes A-kasse kommer – evt. konkurrence 

- Præsentation af Bo Lidegaard v. Jonas og Steffen? – Steffen og Jonas koordinerer selv. 

- Slut 1740/1800 

- Gave fra AAU – Thor ordner det.  

Tilbud fra Militær bla bla bla 

- Hvert forår vil instituttet sende en der kan afholde forelæsninger (bagtanken er at de vil reklamere 

for instituttet som praktikplads) instituttet betaler for forelæseren, mens vi står selv får udgifterne 

til transport og overnatning (ligesom arrangementet med Niels Bo Poulsen)  

- Thomas Mandrup er nok mest oplagt lige pt.  

- Jonas er kontakten til instituttet – Steffen skriver til Jonas om at vi vil have Mandrup og at han skal 

komme med et forslag til tidspunkt. 

- Foreslå evt. for instituttet at der kan komme en fast aftale i hus om hvornår arrangementet skal 

afholdes – evt. i feb. – i god tid inden de studerende går ud og finder endelig praktikplads 

Tilføjelse: 

- Evt. Finn Reske Nielsen foredrag i efteråret. (FN-forbundet)  



Sagen om speciale rummet: 

- Mærkbar er flyttet ind i det tidligere stillerum 

- Nye forslag til indretningen af håndbogsbiblioteket → individelle arbejdspladser, 30 bokse.  

- Problem: Boksene er små og der er ikke meget arbejdsplads → Vi har skrevet til Robert at 

pladserne er små og om de evt. kunne gøres større. Robert tager det med videre – med der vides 

endnu ikke om der bliver ændret ved forslaget.  

- Stole?? Der findes konkret tilbud på stole, disse ser gode ud (kontorstole med sæde og ryg pude)  

- Der findes ingen deadline på projektet – men det ser ud til at det går hurtigt, realistisk set kan det 

være indført inden for det næste halve år.  

- Vi skal selv flytte bogreolerne. 

Støtte til arrangementer: 

- Lav mere tydelige regler for støtte til arrangementer  Nok ikke så nødvendigt!  

- Ansøgeren skal komme med et budget/overslag for arrangementets udgifter 

- Når ansøgeren spørger så fortæl at der skal forelægges et overslag/budget… 

Tilføjelse: Lav oversigt over faste procedure i foreningen og støttede arrangementer (inkl. Beløb for 

støtten) - (Steffen og Thomas står for dette)   

Studietur: 

- Kun 13 tilmeldte – kan turen køres alligevel? 

- Få har allerede bestilt flybilletter 

- Skal antallet af forelæsere skæres ned til 2? 

- Beslutning skal træffes i studienævnet  

- Andreas laver udspil til mail i forhold til at få opklaring 

- Thomas foreslår ture til byer tættere på. 

Kommende arrangementer på studiet: 

- Brætspil/onlinespil? 

- Udendørsarrangementer – boldspil osv. evt. med grill 

- Afholdelse af arrangementer foregår gerne på UNI 

- En kombination af brætspil og boldspil til foråret (Steffen, Dagmar og Christian vil gerne være 

koordinatorer på dette arrangement) 

- Semesterafslutning 

- Sommerfest slut maj start juni 

- Hyttetur – Laura har sagt ja til at der bliver noget ☺ (Thor følger op) 

- En alm. God gammeldags drukfest?? Fest i Brogaards kælder?? Nemt.. (Parmo og Thomas)  

Side i Pergamentet 

- Det trykte eksemplar er ikke færdigt 

- Umiddelbart er det fint 

- Dette tager vi op senere 



Ny e-mail til HiF 

- historiskforening@cgs.aau.dk  

- Folk skal gøre opmærksomme på den nye mail adresse.. → lave opslag på Facebook: Dan laver  

- Nye visitkort, laves i forb. Med studiestart??  

Klistermærker 

- Parmo lav en træffe tid evt på K1 eller K3 hvor folk kan få deres klistermærker – oplys herom på 

Facebook..  
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