
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Inge Bech 

Formand for VIA DSR 

Referent: 

Stine Møller  

E: STRM@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 30. november 2016   
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VIA-DSR møde  

Sted: 

Campus Holstebro 

Gl. Struervej 1 

7500 Holstebro 

Lokale A367 

 Mødedato: 

15. december 2016 

Deltagere 

[Navne] 

Gæster 

[Navn] under pkt. [#] 

Afbud 

[Navne] 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Nyt fra formand 
4. Nyt fra VIA bestyrelse 
5. Nyt fra hvert campus 
6. Spørgsmål og ændringer til vedtægter 
7. Anvendelse af ”nye midler” i 2017 
8. Fremlæggelser af planer for 2017 fra arbejdsgrupper 
9. Godkendelse af vision til forretningsorden 
10. Emner til koordinationsudvalg - orientering 
11. Udarbejdelse af budget for 2017 
12. Udfordringer på pædagoguddannelsen 
13. Mødekalender for 2017 
14. Eventuelt 
15. Evaluering 

 

Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Valg af ordstyrer og referent 

Indstilling 

Christopher Ammentorp indstilles som ordstyrer og Stine Møller indstil-

les som referent 

Referat 

[Tekst] 
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Punkt  2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Her er det muligt at komme med input til ændringer i dagsordenen. 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  3. Nyt fra formand 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Formandsteamet kommer med en kort orientering af aktuelle sager. 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. Der må stilles korte opklarende spørgsmål, men der er ikke 

plads til debat. Hvis man ønsker at debattere orienteringspunkterne, kan man tage dem op under ”Eventu-

elt”, dog kan det ved tidspres blive udsat til næste møde. 

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  4. Nyt fra VIA bestyrelse 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Der er bestyrelsesmøde d. 16/12-2016 formandsteamet orienterer kort om relevante dagsordens-punkter. 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. Der må stilles korte opklarende spørgsmål, men der er ikke 

plads til debat. Hvis man ønsker at debattere orienteringspunkterne, kan man tage dem op under ”Eventu-

elt”, dog kan det ved tidspres blive udsat til næste møde. 

Referat 

[Tekst] 
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Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  5. Nyt fra hvert campus 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Hver campus kommer med en kort orientering om hvad der fylder på deres campus. 

Indstilling 

At hver campus har tænkt over relevante emner til dette punkt. 

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  6. Spørgsmål og ændringer til vedtægter 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 

6.1 Vedtægter med rettelser fra jurist Lars Emil 

Sagsfremstilling 

Den 27. oktober blev vedtægterne gennemgået og rettet til af VIA-DSR. De har efterfølgende været forbi ju-

rist Lars Emil. Vedtægterne vil ikke blive gennemgået på dette møde. Lars Emils forslag til rettelser og efter-

følgende rettelser er sendt ud til VIA-DSR tirsdag d. 22./11. 

Indstilling 

At deltagerne stiller spørgsmål og kommer med forslag til ændringer. 

Referat 

[Tekst] 

 

 

Punkt  7. Anvendelse af ”nye midler” i 2017 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den sidste PHS samling blev der talt om finansieringen af det fremtidige samarbejde. Dette 

skal godkendes af VIA-DSR hvorfor formandskabet ønsker tage den indledende dialog på nuværende for at 

sikre en god dialog og proces inden beslutningen tages. 
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Indstilling 

At deltagerne tager del i dialogen og kommer med deres perspektiver.  

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  8. Fremlæggelser af planer for 2017 fra arbejdsgrupper 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

I kursusweekenden blev der arbejdet i grupper med planer for 2017. Disse skal fremlægges på mødet 

Indstilling 

At alle deltager interesseret i fremlæggelserne 

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  9. Godkendelse af vision til forretningsorden 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 

9.1 Forretningsorden 

Sagsfremstilling 

Der blev i kursusweekenden arbejdet med en vision til forretningsordenen. Den skal godkendes på et VIA-

DSR møde for at kunne sættes ind i forretningsordenen. 

 

VIA-DSR er et råd for alle VIA-studerende og arbejder for at alle får den bedst mulige uddannelse. 

 

Vi mener at uddannelse er et fundament for livet - både på et personligt og samfundsmæssigt niveau. For-

uden at være en adgangsbillet til arbejdsmarkedet skal uddannelsen og studiemiljøet også være inspire-

rende, motiverende og udviklende lige nu og her.  

 

I VIA-DSR lytter vi til alle studerende - de er VIA. VIA-DSR er de studerendes talerør i ledelsen, bestyrelsen 

og den offentlige debat.  Det er vigtigt at den enkelte studerende bliver hørt og respekteret, da medinddra-

gelse styrker de studerendes engagement og uddannelse. 

Vi arbejder for at studerende støttes i studiesocialt og studiepolitisk arbejde. 

 



 

5/8 

 

Vi bygger broer mellem de studerende, underviserne og ledelsen - både ved at forbedre samarbejde og 

kommunikation på de enkelte uddannelser, på hvert campus og på tværs af campusser. Vi deler viden og 

erfaringer på tværs, så både problemer og løsninger bliver fælleseje for alle studerende. 

 

I VIA-DSR samarbejder vi med relevante eksterne organisationer når det giver mening og skaber værdi for 

de studerende. 

 

Vi motiveres af de gode løsninger. Hvad er de studerendes frustrationer og ønsker, hvorfor har de det så-

dan, og hvordan kan deres erfaringer bringes i spil? 

 

Indstilling 

At VIA-DSR kommer med evt. rettelser og godkender visionen.  

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  10. Emner til koordinationsudvalg - orientering 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Den. 5 januar er der møde i koordinationsudvalget. Formandstemaet vil bringe 1-2 sager ind i koordinations-

udvalget. Derfor bliver VIA-DSR nu orienteret.  

Økonomi 

[Tekst] 

Indstilling 

At VIA-DSR tager orienteringen til efterretning. 

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  11. Udarbejdelse af budget for 2017 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Som noget nyt VIA-DSR overveje at lægge et budget for det kommende år, for på generalforsamlingen at 

vise hvordan midlerne prioriteres i det kommende år.  
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Økonomi 

VIA-DSR har 200.000 hvert år. 100.000 går til VIA-DSR fonden. 

Indstilling 

At alle kommer med input til om der skal lavet et budget og hvordan dette i så fald skal se ud.  

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

Punkt  12. Udfordringer på pædagoguddannelsen 

Sagsansvarlig: 

Thai Fulgsang 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 

12.1 Artikel af Erik Hygum 

Sagsfremstilling 

Thai har gennem kommunikation med sin uddannelsesleder fået kendskab til nogle af de nedskæringer der 

kommer på pædagoguddannelsen og dette har skabt stor bekymring. Derfor fik han arrangeret et arrange-

ment for studerende og andre interessenter med for at skabe samtale om de konsekvenser nedskæringerne 

har.  

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  13. Mødekalender for 2017 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Der skal aftales en møderække for 2017 som kan fremlægges på generalforsamlingen. Datoerne er valgt ift. 

bestyrelsesmøderne og uddeling af fondens midler. 

 

VIA-DSR kalender 2017 

30. januar – VIA bestyrelsesmøde 

26. februar – Generalforsamling - Herning 

7. marts – Fremlæggelse af studentermiljøundersøgelse med Enova og direktørerne.  

27. marts – VIA-DSR møde 

30. marts – VIA bestyrelsesmøde 

28. april – VIA-DSR møde Horsens (International dag) 

15. maj – VIA-DSR møde  

9. juni – VIA bestyrelsesmøde 

15. juni – VIA-DSR møde 

18. september – VIA bestyrelsesmøde 
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21. september – VIA-DSR møde 

KURSUS i oktober – for alle aktive i et DSR 

30. oktober – VIA bestyrelsesmøde 

2. november – VIA-DSR møde 

15. december – VIA-DSR møde 

Indstilling 

At VIA-DSR kommer med forslag til placering af møderne, samt oplyser hvis der ligger eksamener eller lign. I 

vejen for de valgte datoer.  

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

 

Punkt  14. Eventuelt 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 

[Tekst] 

Sagsfremstilling 

[Tekst] 

Økonomi 

[Tekst] 

Indstilling 

[Tekst] 

Referat 

[Tekst] 

Kommunikation 

[Tekst] 

 

 

Punkt  15. Evaluering 

Sagsansvarlig: 

Formand Inge Bech 

 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Sagsfremstilling 

Hvert medlem får lige som sidst et dokument som de undervejs kan skriver noter ned på. Efter mødet evalu-

eres der mundtligt. 

Referat 

[Tekst] 
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Kommunikation 

[Tekst] 

 

 


