
      

          

  

  

 

      

    

  

    

    

        

       

       

    

         

   

                 

 

               

      

        

               

         

  

      

                 

   

    

             

              

 

 

Referat af kursistrådsmødet tirsdag d. 12/11 

Deltagere: Luka, Trine, Mads, Ida Mari, Aisha, Magnus, Kenneth, Martin 

Mødeleder: Kenneth 

Referent: Kenneth 

1. Godkendelse af dagsorden – tjek 

2. Valg af referent: 

a. Kenneth 

3. Opsamlingspunkter fra sidst 

a. Rygergården skal gøres attraktiv 

b. Indsættelse af gratis kaffe og skiltning på trappen 

c. Fastholdning og stadig udvikling af fester 

d. App til kursister – nemmere bruger oplevelse 

e. Udsmykning af kursistloungen 

f. Yoga – med Line fra 1.E som instruktør 

g. Eventuel julefrokost/ryste-sammen-tur 

4. Opsamling af skodder – hvor langt er vi + initiativ om gratis kaffe samt indretning af rygergården og 

skiltning. 

a. Aishah kalder sammen angående initiativ om opsamling af skodder – bliver først på den 

anden side af Nytår grundet eksamener 

b. Kenneth kontakter Jesper angående initiativ om kaffe 

c. Kenneth kontakter Søren (lærer for innovation), om han kan få rygergården og skiltning ind 

som en del af undervisningen til det nye år 

5. Studiz.dk 

a. Kenneth sender links videre til Martin 

i. Martin går i samråd med Jesper, og ser om der er økonomisk grundlag for at et 

samarbejde kan oprettes 

6. Nyt fra festudvalget 

a. Der er tale om en fredagsbar i forlængelse af afslutnings- og kreadag 

b. Intet nyt om budgettet fra Halloween-festen, men der blev givet over 100 armbånd væk 

https://Studiz.dk


    

          

      

            

            

                

         

  

   

      

  

   

           

  

             

      

               

          

         

7. Udsmykning af kursistloungen 

a. Loungen bliver på sigt flyttet ind midt i bygningen 

i. Derfor skal udsmykning være mobil 

b. Noah får tildelt penge til det materielle for udførelse af udsmykning 

c. Skal eventuelt bruges til at fremme ansøgningen på krea-linjen via en video 

d. Noah vil gerne se rummet, inden han går i gang med henblik på en plantegning 

e. Eventuelt samle et krea-team til at udføre opgaven 

8. Ryste-sammen-tur 

a. Escape-room arrangement 

b. Brug Facebook-siden til at organisere 

9. Evt. 

a. Ekstra mikrobølgeovne 

i. Martin forhører sig, om der er nogen til overs et sted 

b. Yoga 

i. Mads og Magnus vil tage fat i Line, som de går i klasse med 

c. Utilfreds kursistrådsmedlem angående garderobe til festen. 

i. Enighed om, at der skal være fordel i at deltage på frivillig basis til festerne 

d. Ønske om forbedret kommunikation mellem V8 og S1 angående festlige arrangementer 

e. Martin orienterer angående den økonomiske situation på KVUC 




