
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Cristian Russu 

Formand for VIA-DSR 

Referent: 

Stine Møller  

E: STRM@via.dk 

T: +4587551016  

Dato: 3. april 2017   
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2. VIA-DSR møde 2017 

Sted: 

Campus Randers 

Jens Otto Krags Pl. 3 

8900 Randers C 

Lokale 1.56 

 Mødedato: 

27. marts 2017 

Deltagere 

Cristian Russu, Inge Bech, Kara Ellegaard, Mindaugas Mikalainis, 

Rikke Holm, Maria Vindriis, Catja Brühl og Stine Møller 

Gæster 

Per Rye under pkt. 4 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Direktionens punkt 
4. VIA’s kantiner 
5. Nyt fra formand 
6. Nyt fra VIA bestyrelse 
7. Nyt fra hvert campus 
8. Folkemøde på Bornholm 
9. Ansvarsområder inkl. Hjemmeopgave 
10. Valgproces til generalforsamling 
11. ISIC 
12. Fokuspunkter 
13. Studiemiljø 
14. VIA DSR Fonden - vilkår 
15. VIA-DSR fonden 
16. Uddannelsesdebat i Nr. Nissum 
17. Eventuelt 
18. Evaluering 

 

Punkt  1. Valg af ordstyrer og referent 

   

Sagsfremstilling 

Der skal vælges ordstyrer og referent 

Indstilling 

Stine indstilles som referent  

Referat 

Inge blev valgt som ordstyrer 
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Stine blev valgt som referent 

 

 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden 

   

Sagsfremstilling 

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

Indstilling 

At dagsordenen godkendes 

Referat 

Godkendt med ændringer 

 

 

Punkt  3. Direktionens punkt 

   

Sagsfremstilling 

Samarbejde mellem Direktionen og VIA-DSR 

Indstilling 

At VIA-DSR stiller spørgsmål og yder sparring til direktionen. 

Referat 

Ingen fra direktionen kunne desværre deltage i dette møde hvorfor punktet tages på næste møde. 

 

Punkt  4. VIA’s kantiner 

   

Sagsfremstilling 

VIA kigger lige nu i alle kroge for at afsøge hvordan alt bliver bedst muligt. I den sammenhæng vil Per Rye 

Chef for Bygning og Service gerne høre om jeres oplevelser og forventninger til kantinerne i VIA. 

Indstilling 

Stil opklarende spørgsmål og yd sparring til Per Rye. 

Referat 

IT arbejder på en løsning så det kan give et ca. antal på hvor mange  

 

Hvad betyder kantinerne for de studerende:  

I Holstebro involvere kantinelederen de studerende efter de har fået ny kantineleder, lytter til studerende. Det 

er ikke kun prisen der er afgørende, det er også samarbejdet der betyder noget 

 

Viborg: Kantinen betyder meget for de internationale studerende. Måske pga. økologi er maden blevet dy-

rere og portionerne mindre.  
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Silkeborg: Her sælges buffen billigere efter ”russ hour”,  

Horsens: Ny leverandør, mindre variation, mere dyrt nu.  

 

Per Rye skrev følgende noter ned fra mødet med de studerende 

Der var en drøftelse af de studerendes holdning til en række forskellige analysepunkter vedr. kantinerne. 

 

De studerende gav udtryk for flg. holdninger: 

- Kantinerne inkluderer, når der er byg selv (burger, pizza m.m) sammen med køkkenpersonalet,  

- kantinelederen er afgørende for hvor godt kantinen fungerer, 

- man skal finde fælles løsninger 

- det er ikke kun prisen der er afgørende, madens kvalitet og udbud er også afgørende for, om man 

handler i kantinen 

- vores internationale studerende kan ikke undvære kantinen 

- I vores kantine er det blevet dyrere og portionerne er mindre, så man bør indskrænke sortimentet, 

undgå madspild, og bruge resterne om fredagen 

- I vores kantine er vi glade for, at der er rabat efter kl. 13, hvor overskydende mad fra dagens buffet 

sælges billigt. 

- Vi skal undgå at alle studerende holder pauser samtidig,  

- I Horsens er det blevet dyrere efter vi har fået ny leverandør 

- Det er dejligt med billig kaffe og billig suppe,  

- Det er vigtigt med mindst et billigt tilbud hver dag 

- I Horsens kan man betale gennem en app, men den kræver plads på telefonen, så flere internatio-

nale studerende downloader den ikke, da de så er nødt til at have et dyrere telefonabonnement 

- Kø er ikke et problem, 

- Det er dog træls, når der er arrangementer på campus, og de holder pause samtidig med de stude-

rende,  

- Kontantløst er et problem, men andre mente, at det var bedre at vi indførte kontantløst og dermed 

sparede personale, end at spare andre steder,  

- Mange studerende er stolte af deres kantine,  

- Et lokalt kantineudvalg med studerende er meget vigtigt 

- Vigtigere at holde uændrede priser end bredt sortiment, men det skal aftales lokalt hvad man priori-

terer 

- Gerne mindre sortiment,  

- Husk dagens tilbud 

- Selvbetjeningskasser er OK 

- Man bør opretholde ”The illusion of choice”, altså illusionen om at de studerende selv kan vælge 

hvilken mad de vil have. Et for smalt sortiment er ikke godt. 

 

 

 

 

Punkt  5. Nyt fra formand 

   
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 

Arbejdsweekend i Studenterforum UC i forrige weekend med planlægning af generalforsamling i Horsens d. 

20. maj. Hvert UC for samme antal delegeret og kan stille med en kandidat til formand og næstformand. De 
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delegerets stemmer bliver vægtet lige ved personvalg, men ved alle andre valg vægtes stemmerne efter an-

tal STÅ 

 

Task force til spor 7 havde første workshop 9/3 og har den næste d. 5/4. 

 

Spor 5, ingen nye møder siden sidst. Der skulle ske noget lokalt. De studerende i VIA-DSR opfordres til at 

undersøge hvad der sker på deres Campus inden næste VIA-DSR møde d. 18. april 

 

Stine giver en kort orientering om spor 6. Der sker allerede en hel masse mange steder i VIA. Indtil videre er 

der sket ændringer i fællesfunktionerne og i VIA Erhverv. 

 

 

Punkt  6. Nyt fra VIA bestyrelse 

   
 
Sagsfremstilling  
Der var bestyrelsesmøde d. 30. januar og er igen d. 30. marts. Formandsteamet orienterer kort om relevante 
dagsordenspunkter.  
 
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 

Der blev talt meget om VIA i Balance på sidste bestyrelsesmøde. 

 

På bestyrelsesmødet på torsdag er der mange lukkede punkter og derfor kan Inge og Cristian ikke sige så 

meget om dagsordenen.  

 

 

Punkt  7. Nyt fra hvert campus 

   
 
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 

Holstebro, generalforsamling i sidste uge – formand, næstformand og kassere forsætter. Renovering af café 

stud fylder meget.  

 

Horsens har taget kontakt til kommunikationsafdelingen, da de vil gerne have et fælles logo for hele deres 

studerendes arbejde, café, dsr, fredagsbar mm.  

De prøver at lave et diagram over hvem der er involveret i hvilke processer omkring beslutninger i VIA, men 

det er lidt svært og ikke nemt at finde ud af.  

De har general forsamling d. 20. april 

 

Viborg – budgetter og vedtægter har fyldt meget. De arbejder med synlighed og et arrangement for alle de 

frivillige på campus 
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De var meget involveret i Åbent Hus 

Der mangler studerende til uddannelsesudvalget på Pædagoguddannelsen, derfor må studerende i VIA-

DSR som går på campus med pædagoger gerne tage en opfordring med til dem.  

 

Skive – workshop om hvordan man arbejder sammen i mellem de frivillige råd. Jens G. fra væksthuset i Vi-

borg facilitererede. Skal måske næste år udvides til at være for hele Campus Viborg, afholdt i Skive.  

 

Silkeborg – de holder ikke fælles møder mere da de ikke kan få fat i Lærerstud.  

De sygeplejerske stud dsr er det bedste nogensinde, de har 2 repr. Fra hver klasse. Deres temadag kommer 

snart. Dette bliver der altid set frem til.  

 

 

Punkt  8. Folkemøde på Bornholm 

   

Sagsfremstilling 

VIA-DSR har besluttet at deltage på Folkemødet på Bornholm igen i år. Inge og Christopher orientere.  

Indstilling 

Stil uddybende spørgsmål 

Referat 

Inge, Christopher, Thai og Cristian tager afsted. Ingen andre fra VIA-DSR melder sig til at tage med.  

 

 

 

Punkt  9. Ansvarsområder inkl. Hjemmeopgave 

   

Sagsfremstilling 

Det nyvalgte formandskab har et ønske om at dele ansvarsområder ud, f.eks. facebook kommunikation. 

Indstilling 

Alle medlemmer af studenterbestyrelsen skal til mødet have tænkt over mulige ansvarsområder og hvilke 

man selv kunne tænke sig at arbejde med.  

Referat 

Pga. tidspres udsættes dette punkt til næste møde.  

 

 

 

Punkt  10. Valgproces til generalforsamling 

   

Sagsfremstilling 

Til generalforsamlingen d. 26. februar deltog der 29 studerende ud af VIA’s 18.500 studerende. Derfor ligges 

der op til debat om andre og måske bedre muligheder for at inddrage flere studerende.  
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Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

Referat 

Pga. tidspres udsættes dette punkt til næste møde.  

 

 

 

Punkt  11. ISIC 

   

Bilag 

[Tekst] 

Sagsfremstilling 

Emil som deltog via skype ved sidste møde og vil gerne have en lille opfølgning på hvad VIA-DSR’s holdning 

er og hvordan ISIC kan få ambassadører på alle Campusser  

Økonomi 

En del af den aftalen mellem ISIC og VIA er at man ikke må oplyse hvor meget VIA har betalt ISIC. Dog bli-

ver det billigere for hver studerende der henter appen. 

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

Referat 

De studerende kender ikke appen, 

Der er måske ikke nok rabbatter, i de små byer 

Der arbejdes på det 

Appen er bvard, nogen har hentet den, men kunne ikke logge ind.  

Kommunikation 

Stine fortæller Emil fra ISIC om mødets beslutninger og reflektioner.  

 

 

Punkt  12. Fokuspunkter 

   

Sagsfremstilling 

Hvilke fokuspunkter skal VIA-DSR have i 2017? Marketing/PR eller noget andet? 

Økonomi 

Der kan måske være brug for midler til disse fokuspunkter 

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten. 

Referat 

Pga. tidspres udsættes dette punkt til næste møde 
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Punkt  13. Studiemiljø 

   

Sagsfremstilling 

Den 7. marts var der møde mellem direktionen og VIA-DSR om resultatet af studiemiljøundersøgelsen. 

Indstilling 

At VIA-DSR fortæller de der ikke deltog og evaluere mødet d. 7. marts. 

Referat 

Stemningen om dette møde mellem direktion og VIA-DSR var rigtig god, og der tales for at have flere møder 

af denne type.  

 

Punkt  14. VIA DSR Fonden – vilkår TILFØJET PÅ MØDET 

   

Referat 

TILFØJET PÅ MØDET 

Pga. tidspres udsættes dette punkt til næste møde 

 

 

Punkt  15. VIA-DSR fonden 

   

Sagsfremstilling 

Fondens midler skal fordeles. Stine sender alle ansøgningerne ud efter ansøgningsfristen d. 15/3.  

Økonomi 

Fonden har 50.000 der skal uddeles denne gang 

Indstilling 

At alle medlemmer deltager i debatten om midlerne 

Referat 

Se særskilt referat for fonden 

 

 

Punkt  16. Uddannelsesdebat i Nr. Nissum TILFØJET PÅ MØDET 

   

Referat 

TILFØJET PÅ MØDET 

Pga. tidspres udsættes dette punkt til næste møde 
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Punkt  17. Eventuelt 

   

Referat 

Intet til evt.  

 

 

Punkt  18. Evaluering  

   

 

Sagsfremstilling 

Evaluering af dagens møde 

Referat 

Der blev ved mødets start udleveret evalueringsskemaer, men der var inden som havde noget at evaluerer. 

 

 

 


