
Mandag d. 23-04-2020 

Dagsorden for HIF-Møde 

 

 Til stede Afbud Uden afbud 
Simon Holleufer, 
Formand 

x   

Magnus Kuhlmann, 
Næstformand 

x   

Mia Kanstrup, Kasser x   
Emil Holger Hyttel. PR 
ansvarlig 

x   

Ida Marie Lybecker 
Korning, Mail 
Ansvarlig 

x   

Martin Møller-
Nielsen, 
Medlemsansvarlig 

x   

Christoffer Mølgaard 
Sørensen, Referent 

x   

Tommy Sinnavar, 
Bestyrelsesmedlem 

x   

Camilla Bøgeskov 
Larsen, Suppleant 

   

Frederikke Nielsen, 
Suppleant 

   

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste dagsorden. 

2. Godkendelse af Dagsorden. 

 

3. Nyheder 

- Simon er tilbage fra Argentina.  

- Studienævnet. Noget nyt fra Mia eller Camilla? 

•   Ændringer af eksamensformer. Digital eksamen, alle har fået mail.  

• Studerende har haft problemer med at finde litteratur. Brug AUB mere og evt. skriv 

direkte til dem for at få hjælp. Ros for vores digitale indsats 

• Fremover mere fokus på employability. Mere fokus på verdensmål.  
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• Visse undervisere bliver frikøbt.  

• Der bliver lavet et ansættelsesudvalg som skal stå for at ansætte koordinatorer.  

- Institutrådsmøde. Noget nyt fra Tommy?  

• Ikke det store nye.  

4. Kontakt til andre grupper. Skal vi lave noget i fællesskab.  

- Festudvalget.  

• Alt er gået i stå med festudvalg (FU). Magnus K: vi kunne evt. udnytte den ekstra tid vi 

har og spørge FU om de vil lægge hovedet lidt i blød i forhold til online 

arrangementer/efteråret? 

• Simon: det ville være fint at få kontakt til FU og få dem holdt i gang så de ikke dør. Evt 

en digital semesterafslutning. Hvis de ikke gider tage teten, er det også okay 

- Kom Samf-råd.  

• Intet nyt. påskefrokosten død. Skal vi prøve at tage kontakt til dem? 

• Tag kontakt til de andre mindre foreninger og foreslå et (banko)arrangement?  

• Tal med dem om hvad de har fået til at virke i det digitale? Christoffer og Magnus 

tager kontakt på FB gruppen og bringer info videre 

- Andre bestyrelser 

• Evt tage kontakt til polis eller de andre foreninger og høre om vi måtte være med i 

deres arrangementer? Vi kan tage det op i ideudvekslingen. 

• Ida: Tendens vil nok være interesseret i noget med et fælles arrangement 

• Vi kunne lave et fællesarrangement med HiF, Tendens og FU.  

5. Digitale arrangementer 

- Konkurrencer. Opbakningen til påskeægsjagt var ikke kæmpe, men den var fint udført.  

• Magnus K. Vi kunne lave flere konkurrencer evt. som en fast bestanddel så der hele 

tiden er en aktivitet.  

• Emil H.H: kunne man lave en fast mandagskonkurrence i form af kahoot.  

• Kan man lave en kahoot hvor man ikke skal svare i realtid? Men hvor man selv kan 

vælge hvornår man svarer. 

• Evt lave det som en begivenhed hvis man skal lave den ”live” 

• Evt kopiere pubquiz format 
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• EHH og Simon H arbejder videre på ideen. 

• Del konkurrencer mere på grupperne. Lav opslag om at vi smider dem op på vores 

side, bare for at minde om at vi har dem. ”følg med i HiFs facebookside hvor vi har 

ugentlige konkurrencer” 

• Emil H.H tænk mere i ”naturlig” deling evt ”tag en makker” format.  

• Måske invester i promoveringer ved større konkurrencer eller begivenheder.  

- Hjemmesidepromovering  

• Måske kunne man skrive på facebooksiden at konkurrencerne foregår på 

hjemmesiden. Ala kahootlink på hjemmesiden. 

6. Begivenheder 

- Efterårsfest. Opbakning til dette? Cirka tidspunkt?  

• EVT. hold den i forbindelse med studiestart 

• Tommy, der kommer til at være færre aktiviteter til studiestart grundet pandemien.  

• Simon H. Brug festudvalget mere og få deres hjælp 

• Mia K. vigtigt at få et samarbejde med de nye koordinatorer.  

• Simon H. Evt få en repræsentant fra HiF med ind i koordinatorteamet.  

• Tænk mere hen i at nye bestyrelsesmedlemmer kunne have fået interesse fra 

koordinatorerne 

- Fællesbanko 

• Simon H: Sofia har foreslået at lave et fælles arrangement, de store var ikke så 

interesserede, da de lettere kan bære sig selv. Det ville måske kunne få folk til at 

deltage, da det automatisk bliver større. Det kunne være en måde at give tilbage til de 

forretninger som hjalp os sidst.  

• Der er allerede planlagt et møde på mandag d. 27. efter kl 16. studentersamfundet vil 

gerne deltage de er dog enige i at det primært skal promoveres for ”vores” 

medlemmer.  

• Magnus og Christoffer hjælper med kommunikation til fællesarrangement da de 

allerede er i Kom-Samf-råd.  

- Semesterafslutning. Digital ”fest”, HiF ”Tak for dette semester Video”, Konkurrence 

eller lign?  
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• Hvis folk får en god ide, så skriv ind.  

- Ideer til begivenheder:  

Årets indslag. 

• Lav en nominering for at få folk til at deltage. Vi må lave en livevideo eller noget. 

Hvordan får vi folk til at deltage? 

• EVT en konkurrencefest, som bliver bygget op til i lang tid inden. Måske slå det 

sammen med kahoot. 

• EVT føtexmodellen.  

• Hvis det er en livevideo kan folk også bare svare i kommentarfeltet.   

• Vi brainstormer indtil næste møde. 

6 Andet/tilføjelser 

- Information om grupperum 

• Det er tophemmeligt indtil studienævnet giver grønt lys hvorefter vi kan smide det op 

på FB 

• Vi kan smide linket til bookning op på hjemmesiden, og når vi så skriver ud til folk at 

de kan booke lokaler, kan vi henvise til hjemmesiden.   

• Lav en underside til Tendens og pastcast i hjemmesiden. 

• Folk har responderet godt til facebooktingene. Skriv til Emil Hyttel med ideer. Små 

afstemninger, konkurrencer, caption contest. Lav et opslag på gruppen så laver vi en 

tråd.   

7 Dato for næste møde  

• 30. april kl 15 online. brainstorm til semesterafslutning. 

• Bestyrelsesmøde Torsdag 21. maj. Kl. 15. online 


