
   

 

  

   

   

     

   

 

   

 

 

      

              

      

   

        

    

           

         

      

           

  

 

            

         

      

     

 

                      

 

           

      

        

Kursistrådsmøde tirsdag den 4. februar 2020 kl. 1.00-11.55 

Mødedeltagere: 

Kenneth, Trine, Therese (nyt 

medlem), Nita (nyt medlem), 

Aishah, Magnus, Mads, Ida Mari. 

Besøg af Anita (rektor) og Lisa 

(ledelsessekretær) i forbindelse 

med punkt 1. 

Mødeleder: Kenneth 

Referent: Ida Mari 

Emne Beslutning og hvem gør hvad. 

1. Nyt om Rygergård  Anita og Lisa er forbi for at præsentere ændringsforslag: projekt gårdhave i stedet for rygergård. 

 Hvad er stemningen for at gøre KVUC rygerfri? 

 Emnet bliver diskuteret: 

A. Opbakning umiddelbart, men problematisk ifht. hvor rygerne så skal gå hen. 

B. Festudvalgsperspektiv: kan rygergård genoprettes ved fester? 

C. Starte med at gøre rygning mindre attraktivt/tage en kold tyrker? 

D. Støtte til dem der gerne vil stoppe - Kræftens bekæmpelse sender gratis materiale ud. 

E. Hvis man afskaffer rygning, skal det håndhæves. 

 opbakning fra kursistrådet om projekt gårdhave i stedet for rygergård. Anita vender tilbage ifht. processen. 

2. Mikrobølgeovne  Der er sat en ekstra mikroovn op i basement. Og der er en på tegnebrættet i S1 

 Kursistrådet ønsker 2 ekstra i basement, så der er 4 i alt. 

 Ida Mari skriver til Nicklas (fra service). 

3. Udsmykning af lounge.  Noah er i dialog med Martin – og er i gang med at male. Skal senere rykkes ind i lokale V249 – med dertilhørende 

fernisering. 

4. Bezzerwizzerturnering  Forespørgsel om uge 9 – svarfrist 3. februar er overskredet. 

 Evt. mulighed for at forespørge senere. 

5. Huer  Behov for formand til hueudvalg 

https://1.00-11.55


   

 

        

   

 

              

     

    

 

    

  
  

 
            

   

 
  

          

            

    

               

        

          

         

   

 

 

Kursistrådsmøde tirsdag den 4. februar 2020 kl. 1.00-11.55 

 Trine skriver til Mads og Magnus ang. svarfrist 

6. AVU - opdatering  Trine har præsenteret kursistråd og festudvalg ved velkomstarrangement, og hun er i gang med at lave opslag, som 

kan sættes op i underivsningslokalerne. 

7. Mit kvuc  Gemmer til næste gang 

8. 
Yoga for kursister. 

 Line (kursist der ville stå for det) er stoppet – men er måske gået over på online. 

 Magnus spørger Ronnie (studievejleder). 

Evt. 
 Ønske om buddyordning mellem AVU og HF er stadig stort bland AVU-kursister (fortæller Aishah) – få Niels med til 

møde næste gang for at gå videre med proces. Hvordan kan vi Hjælpe hinanden. 

 ID kontakter Anne-Mette/Niels fra AVU og Thea fra pakkerne. 

 Instagramme går fint: Stephanie er i gang. Trine tager over. Ønske om at finde kursist fra AVU og Ordblinde. 

 Ida Mari minder om vedtægter på KVUCs hjemmeside: i vedtægter står at mødeindkaldelse skal sendes ud 7 dage 

før og ændringer til dagsorden skal sendes senest 5 dage før mødet. 

 Kenneth vil gerne være tovholder på at sende mødeindkaldelse ud. 

 Næste møde tirsdag den 3. marts kl. 11.00-11.55 i lokale V249. 

https://1.00-11.55



