
Bestyrelsesmøde i Historisk Forening d. 6.3.2016. 

 

Dagsorden (Kan blive opdateret). 

Tilstedeværende: Steffen, Jacob, Emil, Thor, Dagmar, Louise, Andreas Parmo, Thomas og Dan  

Referent: Dan  

 

1: Evaluering af Bo Lidegaard arrangementet 

- Det var meget vellykket og indholdsrigt. Også andre har været meget begejstret for at det var 

hans historiekerevner, han tog udgangspunkt i. Det var lidt træls at vi ikke kunne fylde salen – 

men det er forståeligt nok. Målsætning for højt?  

- Samfer synes det var for meget historieorienteret.  

- Vi burde have fundet et emne til ham, så han ville kunne favne bredere, i og med at vi har fået 

penge fra instituttet og skal dække alle.  

- Det var nok egentlig et godt emne kontra pris – hvis han skulle have holdt et andet ville det nok 

have været dyrere.  

- Der manglede koordinering ml. undervisning og arrangementets tidspunkt.  

- Fra 1. semester: Det var lidt ærgeligt at de ikke kunne følge med = spørgsmål 

- Vi vil gerne have ham op og snakke igen  

- Vi skal generelt være tilfredse  

- Vi skal være ambitiøse, men også realistiske  

- Tidspunktet senere og arrangementet skal være i CREATE  

- Melde ud før? Ja, det skulle gerne ud før  

- Der var ca. 117 fremmødte  

- Generelt: Finde et emne der favner bredere 

 

2: Faglige arrangement (Hvordan og hvorledes) 

2a: Thomas Mandrup d. 14. Marts 

- Taxa til og fra + hotel skal bookes 

- Gave – bog (Thor)  

- Auditorie er booket  

- Emnet er på plads  

- Vi skal reklamere allerede nu og vi skal reklamere for alle – også offentligheden  

- Sige det til forelæsninger og andet lign.  

- Vi skal have købt sodavand (Thor)  

- Indlogering (Parmo)  

 

2b: Anette Varring fra RUC  



- Hun er en mulighed, men vi skal nok gemme det lidt (evt. om et år)  

- Bruges i forbindelse med sommerfesten??  

2c: (Ekstra punkt fra mødet) Thor fortæller om Jens Chr. Hansen  

- Han vil gerne holde noget i efteråret  

- Han har sendt en lille introduktion  

3: Idé til retningslinjer for støtte af medlemsarrangeret arrangementer 

- Steffen og Thomas har udarbejdet et papir med retningslinjer.  

- Bilag 3 til dette møde  

- Gennemgang af papiret og kommentarer til det:  

o Projektarbejde:  

▪ Vi giver generelt op til max 100 kr. pr. person 

▪ Hvert enkelt ansøgning SKAL diskuteres i bestyrelsen  

▪ Et loft på 15. personer (1500kr. pr. semester)  

▪ Note: Studiet/studienævnet støtter 50%  - der skal derfor først søges hos dem, før 

HiF har interesse i at støtte   

▪ Der er mulighed for at hæve beløbet på et senere tidspunkt  

o Semesterarrangementer  

▪ Et loft på 25 personer (2500kr. pr. semester)  

▪ Hans Dorsh – en diskussion af tidligere aftaler/diskussioner – intet nyt  

▪ Vi bør støtte tværsemesterarrangementer mere end andre  

▪ Hvis beløbet overskrides, diskuteres det i bestyrelsen hvad der skal ske i forhold 

til det.  

- Papiret er enstemmigt vedtaget  

4: Ny studenter politisk forening på Universitetet (GA), formandens tanker og debat herom. 

4a: Hvad betyder dette for HiFs arbejde? 

4b: Hvor er det muligt at samarbejde med dem?  

(4a og 4b slået sammen):  

- Det er blevet en studeterpolitisk organisation  

- Vi skal gøre en yderligere indsats for at fange de sidefagsstuderende, så GA ikke ”stjæler” fores 

medlemmer  

- Vi vil gerne samarbejde med dem  

- Til arrangementer (fx formidling) – samarbejde med GA? Nej, vi vil ikke samarbejde endnu, 

men potentielt senere. Lige nu tænker vi ar vi hellere vil lave det selv, da det er vores penge, 

som skal bruges.  

- Vi vil ikke sponsorere dem – vi retter vores midler mod vores målgruppen 

- Taktikken: Vi afventer hvordan GA udvikler sig, som vi kan gå ind i eller drage nytte af.  



- Vi er åbne for muligheder, men vi venter lidt  

 

 

5: Hyttetur 

- Påskelavn: (Nyt punkt på mødet)  

o Vil vi og hvor meget vil vi støtte med?  

o Sidste gang: fastelavnstønder + indhold + pynt – ca. 700kr. 

o Der skal deles noget mere (Thor/festudvalg)  

o Vi afventer hvad prisen bliver, men vi fastsætter et loft på 600kr.  

 

- Hyttetur 

o Sidst støttede vi med 100kr pr hif-medlem + 1500kr fast  

o 3000kr. fra studienævnet + busser  

o Vi støtter lige som sidste år = 100kr. pr. HiF-medlem + 1500kr. fast  

▪ Overskuddet falder tilbage til os  

o Vi vil gerne lave en konkurrence lørdag aften. Præmie: Max. 300kr.  

 

- LAN (Nyt punkt på mødet)  

o Spil og LAN dage 

▪ Fredag til søndag  

▪ Sted: ?? Ideer: Campus, CREATE, Studenterhuset  

▪ Tovholdere: Thor, Dagmar, Parmo og Steffen   

▪ Pris: Vi afventer  

▪ Udendørsspil??  

 

- Historisk kaffeklub (Nyt punkt på mødet)  

o Vi vil gerne støtte lidt – afventer hvad den reelle pris bliver  

o Ligge arrangementet i Loungen  

6: Kasserens gennemgang af HiF's Økonomi (Punkt flyttet hertil) 

- Det ser godt ud  

- Overskud fra sidste år: 24.500kr  

- Ca. 45.000kr fra valg  

- Nye medlemmer: 4.900  

- Festudvalget har fået de penge vi skyldte dem  

- Bo Lidegaard: 16.000 ca.  

o Vi mangler penge fra CGS og Studienævn (Bo Lidegaard) 

- Overskud pt. Ca 50.000 – 65.000 kr.  

  



6: Strategi for at optage nye medlemmer. 

6a: Sociale- og faglige arrangementer 

- Vi skal stå klar med medlemsskaber til ALLE arrangementer  

- Til studieturen: Det skal stå meget klart at det er gratis indmelding  

- På dette punkt snakker vi om det vi løst har snakket om under andre punker på dagsordenen og 

fra andre møder – enighed om at vi skal reklamere massivt i det omfang det giver mening  

- Klistermærker: Der skal lige undersøges hvor de blev bestilt sidst – der skal muligvis bestilles 

flere på et tidspunkt (Rikke)  

7: Facebookaktivitet på HiFs side. 

- Vi skal have en mere målrettet strategi og have en fast procedure, samt hvem der skal gøre det  

- PR: Ansvarshavende personer: Jacob og Dagmar   

- Ansvarshavende har frie hænder, men selvfølgelig med kontakt til resten af HiF.  

- Ting der skal lægges op:  

o Nyhedsbrev fra sidste møde  

o Poste andre ting der er relevante for HiF  

o Fun facts – også af os  

- Hver gang der kommer en idé fra alle i HiF bestyrelse, så send til PR-ansvarlige  

8: Diverse. 

- Blomst til den nye studiesekretær – max 300 kr. (Nyt punkt på mødet)  

- Formidlingskursus / formidlingsarrangement  

o En der skal holde oplæg med det  

o Få en ud der kan give indblik i virkemidler fx  

o DM??  

o Iben??  

o AAU On Demand??  

o Personer:  

▪ Thor, Thomas, Dan  

o Workshop sidst i semestret  

o Vi stager det op på næste møde  

- Evaluering af bilag: Det er en god måde at sende bilag ud og skabe forberedelse til mødet  

- Næste møde: Doodle – ca. en måned. Holdes på K1?  

 

 


