1. møde i Studenterrådet i VIA
Sted:
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Lok. B3.04

Mødedato:
21. marts 2019 kl. 16-20

Deltagere
Mike Bødker Musial (259673 SIR)
Rasmus Møland Bille (258624 SIR)
Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK)
Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)
Sofie Falck Villadsen (252772 LIA)
Christian Bremer (259090 SOCIA)
Rasmus Balle Østergaard (266227 POAR)
Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen (266770 SIA)
Kamen Nikolaev Kolev (224312 ICT)
Christian Bremer Hansen (259090 SOCIA)
David Bødker Ipsen (265909 LIN)
Afbud
Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD)
Chris Aamand Jensen (218388 VCM)
Gæster
Jonathan Leuba (253665 GBE)
Deni Isic (254275 GBE)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (B)
2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
3. Nyt fra (O)
4. Evaluering af Generalforsamling 2019 (D)
5. Internationale studerendes deltagelse i Studenterrådet i VIA (B)
6. Pause
7. Forretningsorden for 2019/2020 (B)
8. Arbejdsplan for det kommende år (B)
9. Rekrutteringsguide (B)
10. Evt.
SÆRSKILT - MØDE I STUDENTERRÅDET I VIAs FOND
11. Uddeling af Studenterrådets Fond forår 2019 (B)

O = Orienteringspunkt
D = Debatpunkt
B = Beslutningspunkt

REFERAT/
DAGSORDEN
Mødeleder:
Rasmus Bille og Mike Musial
Formandskabet i Studenterrådet
i VIA
Referent:
Studenterkoordinator Amaya
Bøgeskov Echeverría
E: studenterraadet@via.dk
T: +4587551030
Dato: 11. marts 2019
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Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent (B)
v. Mike og Rasmus

1 min

Sagsfremstilling
Der skal vælges ordstyrer og referent
Indstilling
Det indstilles, at Studenterkoordinator vælges som referent og at der vælges en ordstyrer blandt rådets medlemmer.

Referat
Amaya Bøgeskov vælges som referent og Krista Maaria-Riina Singh som ordstyrer.

Punkt

2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)

v. Mike og Rasmus

3 minutter

Sagsfremstilling
Jf. §12 i Studenterrådets vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen
Indstilling
Det indstilles at dagsordenen godkendes og studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtigt.

Referat
Dagsordenen godkendes og rådet erklæres beslutningsdygtigt.

Punkt

3. Nyt fra (O)

v. Mike og Rasmus

20 min

Sagsfremstilling
- Nyt fra Campus
-

Nyt fra formandsskabet
o
o
o

Møde med Louise Gade 5/3
Deltage på møder med direktionens chefgrupper
Studenterforum UC
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Indstilling
Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne

Referat
Holstebro
Har haft generalforsamling hvor ny formand og næstformand er valgt, og Krista er valgt som kasser og 1.
repræsentant i Studenterrådet i VIA og David Bødker som 2. repræsentant i Studenterrådet i VIA.
Campus C
Afholder et foredrag med Hella Joof d. 3. april, og næste uge et arrangement i samarbejde med VIAVAR:
Rethink substainability, og med Rane Willerslev senere i april. Har afholdt arrangement med Mads og VIA
panelet. Har indkøbt podcast udstyr og sound Box. Er ved at etablere et internationalt DSR.
Horsens
Har afholdt en stor fest. Har mistet 3 ud af 7 rådsmedlemmer i Campus-DSR pga. personlige årsager. Afholder møde i den kommende uge. Har fået startet en dramaklub. Event Campus Horsens var nede på 2
medlemmer men er nu oppe på 8 aktive medlemmer. Campus DSR har haft møde med de lokale/uddannelses-DSR og sagt at de gerne vil samarbejde.
Campus N
Campus-DSR er ikke særlig aktivt. Intet møde siden januar og næste er i maj. Sebastian har besøgt campus-DR på campus C for at få inspiration til, hvordan det kunne fungere bedre på Campus N. Bogudsalgsarrangement gik ikke så godt, idet der kun var deltagelse af få studerende og udelukkende fra ergoterapeutuddannelsen.
Campus Randers
Event med Peter Lund Madsen som var udsolgt. Lars Løkke Rasmussen besøger Randers d.28. marts.
Hedvig er aktuelt konstitueret formand for Campus-DSR. På tirsdag afholder de møde, hvor Hedvig forhåbentlig tiltræder som formand og der udformes et nyt kommissorie/vedtægter for Campus-DSR.
Formandskabet
Møde med Louise Gade d.5. marts, hvor forventningerne til samarbejdet fremadrettet blev drøftet. Især
forventningsafsteming ift. rådets deltagelse i strategiarbejde og udvalgsmøder fremadrettet.
Deltager i weekendmøde i Studenterforum UC (SFUC) og forventer at være mere klar på, hvad arbejdet
og samarbejdet hermed indebærer. Krista og Hedvig deltager som overgang også i mødet med SFUC.
Mødet omhandler bl.a. substainability, fordomme og Folkemødet på Bornholm.

Punkt

4. Evaluering af Generalforsamling 2019 (D)

v. Mike og Rasmus

25 min

Sagsfremstilling
Her foretages en evaluering af Generalforsamling 2019 til brug ved kommende generalforsamlinger
-

Mødestruktur; ordstyrer, tidstagning, referat
Deltagelse; antal, geografi, mundtlige tilbagemeldinger fra deltagere
Praktisk; forplejning, sted, opstilling af borde
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Indstilling
Det indstilles, at der findes en person, som vil lave en skabelon for kommende generalforsamlinger til fremtidig brug, som også kan inkluderes i Studiepolitisk ABC.

Referat
Mødestruktur
Ordstyrer: Godt, overholdte næsten tiden. Kunne godt have været endnu mere hård ift. at styre, at emner, der ikke var på dagsordenen, fik taletid. Men samtidig en balancegang ift. at anerkende folks deltagelse og holdninger, så alt i alt gik det rigtig godt. Referenten var god (han bliver tilbudt jovvet igen til næste år).
Deltagelse:
God mængde folk, god feedback fra udefrakommende deltagere. Det virker SUPER godt at prikke folk til
at deltage – også bedre end SoMe og PR.
Praktisk
Alle hjalp til og tog deres tjans. Vi løftede i fælles flok . Placering (georgrafi): Lokalet på 6. sal på Campus C var godt. God ide at holde det på forskellige campus’er. God ide hvis vi selv holder en fest/begivenhed efter Generalforsamlingen.
Internationale studerende
Tidligere var der foreslået en regel om, at studerende, der ikke talte dansk, ikke kunne deltage i studenterrådet (generalforsamling for 2 år siden), hvor Horsens sendte en bus afsted med 48 studerende for a nedstemme dette forslag. Foreslår at der til generalforsamling hyres en professionel tolk (til stemmepunkter er
vigtigst) også til at oversætte dagsorden og bilag. Chris Aamand oversatte og har et godt engelsk, men
hans stemme er biased idet han også er en del af rådet. Derfor valgte de at lave en symbolsk demonstration og forlade mødet.
Hying af tolk skal økonomisk holdes op imod antallet af internationale studerende. Forslag fra de internationale studerende: Tolk til generalforsamlingt – til gennemgang af materiale og under mødet. Undersøge
om der kan ”live oversættes”, så mødet ikke forsinkes.
Tips til næste Generalforsamling:
- Bedre stemmesedler og generel forberedelse på valget.
- Tolk til internationale studerende
- At den afholdes på forskellige campi
- At vi afholder en fest/begivenhed i forbindelse hermed
- Mindre og bedre pizza
Det besluttes at
Kamen og Sebastian laver en skabelon for de kommende generalforsamlinger.

Punkt

5. Internationale studerendes deltagelse i Studenterrådet i VIA (B)

v. Mike, Rasmus og Amaya

50 min
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Sagsfremstilling
Til generalforsamling i Studenterrådet i VIA d.22. februar 2019 forlod et mindre antal internationale studerende generalforsamlingen umiddelbart inden valg til formandskabet gik i gang. Dette fordi de følte, at sprogbarrieren gjorde det vanskeligt og problematisk at deltage på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at rådets medlemmer vedtager;
- i hvilket omfang møderne i Studenterrådet skal afholdes på engelsk
- i hvilket omfang mødemateriale skal udsendes på engelsk
- I hvilket omfang Studenterrådet i VIA skal bistå med tolkning
Såfremt det vedtages, at mødemateriale skal udsendes på engelsk, skal ansvaret herfor placeres på en eller
flere personer i rådet eller studenterkoordinator.
Såfremt der ikke kan findes en langsigtet løsning på punktet, indstilles det, at der nedsættes en gruppe, der
arbejder videre med en plan, og at der vedtages nogle retningslinjer for internationale studerendes deltagelse i rådet indtil da.

Referat
Mødernes afholdelse
Der er flertal for, at møderne afholdes på dansk og engelsk, såfremt der er internationale tilstede til møderne. Enighed om at alle skal tale på det sprog, de har det bedst på.
Mødemateriale
Enstemmigt vedtaget, at der sigtes mod at al materiale til møderne udsendes på engelsk.
Tolkning
Enstemmigt vedtaget, at Studenterrådet i VIA skal bistå med tolkning.
Ansvarlig for oversættelserne fremadrettet
Studenterkoordinator i samarbejde med David Bødker og Rasmus B. Østergaard.
Arbejdsgruppe som arbejder videre med de internationales deltagelse i råd og udvalg i VIA:
Sofie Falck, Rasmus Møland Bille, Kamen Nikolaev Kolev, Amaya Bøgeskov Echeverría.
Derudover blev følgende foreslået:
- Software der kan oversætte bedre en google (Rasmus B. Østergaard). Undersøge hvad det koster?
- Vi skal holde VIA op på at de også tager ansvar og eksempelvis ansætter en oversætter
- Betale for sprogkurser for de internationale studerende, så de kan deltage i rådet på dansk
Øvrigt
Mike og Kamen tager en snak, og Kamen går derefter til ledelsen i Horsens og anmoder dem om at hyre
en person, der kan oversætte for hele VIA, så der også reageres her og nu på lokalt plan

Punkt

6. Pause
15 min

Indstilling
Slap af .
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Punkt

7. Forretningsorden for 2019/2020 (B)

v. Amaya Bøgeskov Echeverría

15 min

Bilag
7.1 Udkast til forretningsorden 2019/2020
7.2 Udkast til regler for afbud til møder i Studenterrådet i VIA 2019/2020
Sagsfremstilling
Ifølge §7 fra Studenterrådets vedtægter skal Studenterrådet på det førstkommende møde efter generalforsamlingen fastsætte sin forretningsorden.

Indstilling
Det indstilles at:
- Studenterrådet kommer med eventuelle ændringsforslag
- Forretningsordenen godkendes.

Referat
Forretningsordenen blev godkendt med ændringer – undtagen ændringen til kap. 2 punkt 2, idet der i vedtægterne står, at dagsorden skal udsendes 14 inden afholdelse.
Godkendelse af regler for afbud til møder i studenterrådet i VIA blev udskudt til næste møde.

Punkt

8. Arbejdsplan for det kommende år (B)

v. Mike, Rasmus og Amaya.

50 min

Bilag
8.1 Foreslåede emner til arbejdet i 1. og 2. kvartal 2019 (medbringes på mødet)
Sagsfremstilling
Formandskabet og Studenterkoordinator fremlægger emner, som rådet kan arbejde videre med i det følgende år. Der bør tænkes både i langsigtede og kortsigtede mål for årets arbejde.

Indstilling
Det indstilles, at rådets medlemmer udvælger 3 til 5 punkter som der prioriteres at arbejde med i første og
andet kvartal 2019
Referat
Alle emner var til afstemning. Følgende 4 emner blev valgt at arbejde videre med i første omgang. Status
på arbejdet med de enkelte emner tages op på juni 2019 mødet. Det pointeres, at de fire valgte emner
ikke betyder at der ikke vil blive arbejdet videre med de emner, der ikke blev valgt. Blot at der i første omgang tages fat på de valgte emner.
Alle campus’er repræsenteret i Studenterrådet i VIA – (7 stemmer)
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Vi ønsker, at der er repræsentanter fra alle campus’er i Studenterrådet i VIA.
Implementering af ’Politik for Studenterpolitisk arbejde i VIA’ (5 stemmer)
Vi ønsker at få gjort politikken levende og implementeret i hele VIA ved at afholde møder med campusledelserne og uddannelsescheferne/strategisk ledelsesgruppe.
Studenterrådet i VIA besøger Campus-DSR (5 stemmer)
Vi ønsker at være mere synlige, og hjælpe Campus-DSR med de problematikker de måtte have, men
også ”bare” hilse på og fortælle om vores arbejde i Studenterrådet. Såfremt det er muligt, ønsker vi deltagelse af en repræsentant fra et andet campus, end det vi besøger.
Retningslinjer for inkludering af de internationale studerende i det studiepolitiske i VIA (4 stemmer)
Der er behov for at få retningslinjer gældende for hele VIA i forhold til, i hvilken grad og på hvilken måde
de internationale studerende kan og bør inddrages og repræsenteres i det studenterpolitiske arbejde.
Trivsel – (4 stemmer)
Fortsætte arbejdet med at sikre de studerendes trivsel i VIA og skabe mere ens hjælp til studerende på de
forskellige campusser.
Repræsentanter til fredag café/campus-fest (1 stemme)
Vi ønsker at lave et event for de studerende, når der afholdes en fredags café eller fest på diverse campusser. Eventet skal udarbejdes med det lokale festudvalg. (Rasmus B. Østergaard vil gerne lave PR i
form af video)
Studenterpolitisk ABC (2 stemmer)
Har tidligere været aktuelt i Studenterrådet i VIA, men er nu strandet (hvor?). Det kunne være godt med et
slags opslagsværk, der giver vejledninger til hvordan man på mono- og campusniveau laver vedtægter,
håndterer økonomi, afholder generalforsamlinger, osv. Kunne eventuelt laves i et samarbejde med Studenterforum UC (SFUC). (Kamen undersøger, om Christian har noget liggende ift. håndbogen).
Klima.
De studerendes holdning til VIAs indsats imod klimaforandringer (1 stemme)
Der skal udarbejdes et skriv der viser de studerende i VIAs holdning til VIA indsatser imod klimaforandringer. Vi ønsker at forpligte VIAs øverste niveau på at foretage initiativer imod klimaforandringer på alle
VIAs campus’er, såfremt de ikke allerede har gjort dette.
Undersøgelse af VIAs eksisterende indsatser imod klimaforandringer (0 stemmer)
Som udgangspunkt skal vi undersøge, hvad VIA allerede gør i kampen mod klimaforandringer.
Forslag til nye indsatser i VIA (2 stemmer)
Såfremt VIAs indsatser findes mangelfulde, skal vi lægge pres på VIAs øverste ledelse om at foretage nye
tiltag imod klimaforandringer.
Hjælp og rådgivning til udlandsrejse (0 stemmer)
Det blev italesat på generalforsamlingen, at der mangler overblik og vejledning ift. udlandspraktik. Skabe
overblik over VIAs eksisterende indsatser og vejledninger ift. udlandspraktik, og finde ud af, om der er
mangler i denne. Derefter sætte punktet på dagsordenen i den relevante ledelsesgruppe, hvis der vurderes at være behov for dette.
De studenterfaglige organisationers rolle i VIA (3 stemmer)
De studenterfaglige organisationer skal sættes på dagsordenen i VIA og der skal tages stilling til deres
rettigheder og forpligtelser i forhold til VIA, herunder om de må afvikle møder og arrangementer på Campus’erne. Der et pt. forskellige holdninger hertil på de enkelte campus’er. De studenterfaglige organisationer er ofte en vigtig medspiller for de studerende, de er organiseret rundt om på campusser, og bidrager
med specialistviden inden for deres monofaglige uddannelsesområde. De afholder sociale aktiviteter og
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bidrager med ressourcer på de monofaglige uddannelser de repræsenterer. Et samarbejde mellem de studenterfaglige organisationer og Studenterrådet i VIA kunne derfor give mening, f.eks. når vi har brug for at
klarlægge problematikker af overordnet karakter eller aktivere de studerende til at deltage i evalueringer.

Punkt

9. Rekrutteringsguide (B)

v. Rasmus B. Østergaard

15 min

Bilag
9.1 Rekrutteringsguide V1 Dansk
9.2 Rekrutteringsguide v1,3 English
Sagsfremstilling
Rasmus B. har lavet en rigtig fin rekrutteringsguide, både på dansk og engelsk. Denne gennemgås kort og
det drøftes hvordan vi får den ud til de, der kunne have gavn af denne
Indstilling
Det indstilles, at rådet træffer beslutning om hvornår og hvordan rekrutteringsguiden skal udsendes i VIA-reg

Referat
Det besluttes at:
- Campus-DSR udsender til uddannelses-DSR evt. holder oplæg om baggrunden for guiden og anvendelsen heraf
- At guiden også udsendes til alle foreninger i VIA, der er afhængige af frivillige
- At guiden lægges op så den kan downloades af alle, der er interesserede
- Workshop for studenterpolitisk aktive og frivillige foreninger i brugen af guiden
- Medbringes på rådets besøg på de forskellige campus’er

Punkt

10. Evt.
10 min

Sagsfremstilling
Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.

Referat
Kursusweekend i maj
Planlægning/status? (Arbejdsgruppen består af: Hedvig Lund Dybdal, Chris Aamund, Rasmus Møland
Bille, Kamen Nikolaev Kolev, Backup:Krista Riina-Maaria Singh). Det aftales, at arbejdsgruppen holder et
møde snarest. Rasmus Møland Bille udvævnes til tovholder.
Præsentation af Jonathan og Deni om webside for Udlandsophold
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Jonathan og Dení gave en rigtig fin præsentation af deres platform/webside omkring udlandsophold, som
de ønsker, at VIA tilslutter sig. Dette fordi de finder, at der er en mangel på information og opdatering
herom i VIA regi og eksisterende eksterne websides (eks. EDU), har som formål at sende de studerende
på internationale studiesteder, hvor der er brugerbetaling. Jonathan og Denís ønsker med deres platform
at samarbejde med udenlandske universiteter samt give hjælp og støtte under udlandsopholdet. Uddannelsesministeriet har som mål, at halvdelen af alle studerende i 2020 har haft et udlandsophold.
Studenterrådet i VIA ser positivt på deres tiltag, men tilkendegiver, at det ikke er rådet, der kan ikke træffe
beslutning om, om VIA tilslutter sig deres platform. De henvises til enheden Studieliv i VIA samt afdelingen
Internationalisering.
Rådets holdning til de studenterfag-politiske organisationer
Sebastian holder møde med de studenterfag-politiske organisationer i næste uge og vil gerne vide rådets
holdning til organisationernes placering i VIA. Studenterrådet i VIA bakker generelt op om de studerende,
og hvad de studerende ønsker at beskæftige sig med, og dermed også om de studenterfag-plitiske organisationer.
Statsministeren på besøg på Campus Randers d.28. marts 2019
Amaya oplyser, at statsministeren besøger Campus Randers for at drøfte udspil til den nye sundhedsreform og at alle rådets medlemmer er inviteret med som VIP-gæster. Hun udsender link til tilmelding efter
mødet, og pointerer, at dette kun må anvendes af rådets medlemmer.

SÆRSKILT – MØDE I STUDENTERRÅDET I VIAS FOND
Punkt

11. Uddeling af Studenterrådets Fond forår 2019 (B)

v. Mike og Rasmus

35 min

Bilag
11.1 Studenterrådet i VIAs Fond – vejledning og ansøgningsskema
11.2 Indkomne ansøgninger 15. marts 2019 (sendes ud inden mødet)
Sagsfremstilling
Studenterrådet i VIA har deadline for ansøgninger til 1. runde af Studenterrådet i VIAs Fond den 15. marts
2019
Indstilling
Det indstilles, at fondens bestyrelse tager stilling til de indkommende ansøgninger jf. forretningsordenen vedtaget tidligere på dagens møde i Studenterrådet i VIA.
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Referat
Ansøger

Aktivitet

1. Sygeplejerskestuderendes Råd,
Holstebro

Foredrag
med Rikke
Thor

2. ERGODSR,
CampusDSR, Holstebro

3. Socialrådgivernes DSR,
Campus
DSR, Holstebro

4. FysioterapeuternesDSR, Aarhus N

5. Administrations-

Ansøgt
Beløb
11.500
kr.

Bevilget
beløb
6.000 kr.

Beslutning
Studenterrådet i VIAs Fonds bestyrelse har besluttet at bevillige det ansøgte beløb delvist.
Vi finder at ansøgningen er velbeskrevet og sætter pris på,
at foredraget åbnes op for alle studerende på Campus Holstebro.

Oplæg
med erhvervspsykolog
Kurt Lilleør og en
krigs veteran
Foredrag
med
Svend
Brinkmann.

Foredraget ”Petra
elsker sig
selv” med
Petra Nagel. For
alle studerende på
Campus C
og N i
Aarhus

Konference med
oplæg v.

4000 kr.

4000 kr.

Det fulde beløb er dog ikke imødekommet idet vi ved, at et
DSR på Campus Viborg har afholdt et arrangement med
samme tema for væsentlig færre midler.
Studenterrådet i VIAs Fonds bestyrelse har besluttet at bevillige det fulde beløb.
Vi finder at ansøgningen er velbeskrevet og sætter pris på at
den er koordineret i samarbejde med Campus-DSR og åben
for alle studerende på Campus Holstebro.

50.000
kr.

0

Studenterrådet i VIAs Fonds bestyrelse har besluttet ikke at
bevillige midler til denne ansøgning.
Vi sætter pris på, at ansøger denne gang har sikret sig opbakning blandt SDR og Campus-DSR inden ansøgningen er
sendt afsted. Dog finder vi, at når der søges om så stort et
beløb, bør der være indhentet konkrete tilbud på støtten andre steder fra, og derefter ansøgt om det resterende beløb
hos Fonden.

25.000
kr.

20.000 kr.

Studenterrådet i VIAs Fonds vil gerne opfordre til at der gøres overvejelser om, om det er værd at ansøge om så stort
et beløb til ét arrangement. Da vi ikke kan se konkrete tilkendegivelser på økonomisk støtte til arrangementet, besluttes
det også at en delvis bevilling ikke er hensigtsmæssig.
Studenterrådet i VIAs Fonds bestyrelse har besluttet at bevillige det ansøgte beløb delvist.
Det fulde beløb er dog ikke imødekommet, grundet mange
ansøgninger til arrangementer i denne uddelingsrunde. Vi
finder dog det sandsynligt at arrangementet vil kunne finde
tilstrækkelig med sponsorer til at dække det resterende beløb. Arrangementet vil med fordel kunne arrangeres i samarbejde med Campusrådet på Campus C eller Campus DSR
på Campus C eller N, som burde have været kontaktet inden
ansøgning.

25.000
(søger
også

12.000 kr.

Betingelser
Arrangementet afholdes i et stort lokale
Arrangementet åbnes op for alle studerende i VIA, idet
emnet findes relevant for alle studerende på tværs af uddannelsesretning
Studenterrådet i VIAs Fonds bestyrelse har besluttet at bevillige det ansøgte beløb delvist.
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bachelorenesDSR i
Aarhus og
Viborg

Noemi
Katznelson og
Learning
Mindset.

midler
ved
CampusDSR
Aarhus
C)

Vi finder at ansøgningen er velbeskrevet og sætter pris på,
at foredraget åbnes op for alle studerende ved Administrationsbacheloruddannelsen i VIA. Det fulde beløb er dog ikke
imødekommet, idet vi finder det sandsynligt at arrangementet vil kunne finde støtte fra uddannelsen, idet undervisere
og ledelsen derfra er inviteret med til at deltage. Derudover
søges der, som nævnt i ansøgningen, også midler hos Campus-DSR i Aarhus C og denne kan udvides til også at søge
midler hos Campus-DSR i Viborg.
Betingelser
At arrangementet åbnes op, så der live-streames til alle
studerende i VIA, idet emnet er af tværprofessionel karakter og dermed kan have interesse for mange.

Total

115.500
kr.

42.000 kr

* De overskydende 8000 kr. overføres til næste pulje med ansøgningsfrist d.15. oktober 2019.
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