
Notat  

Fælles Fredagsbar på Absalon Slagelse og SDU Slagelse 

 

Arbejdsgruppen består af: 

Tovholder: Kirsten Lambert (kirsten@sdu.dk, tlf. 6550 9114, mobil 2554 8290) 

Absalon:  Michael Hjulskov Christensen  
Martin og Mathilde, Kæphesten Absalon 

SDU:  Bjarne Kay og Kirsten Lambert 
Rasmus Nielsen og Kersti Maj Christensen, Kutteren SDU 
 

Arbejdsgruppens opgave er: 

• Identificere oplagte samarbejdsflader 
• Udarbejde konkrete bud på handling og tiltag 
• Give forslag til eventuel inddragelse af ressourcepersoner 
• Udarbejde en proces- og tidsplan, herunder definere relevante milepæle 
• Samle resultaterne i et notat, som skal indgå i en fælles hvidbog 

 

Fakta: 

• I Hensigtserklæringen, som de to ledelser har indgået, stiles mod én fælles fredagsbar. 
• Der etableres en studenterlounge i Absalons nye bygning. 
• SDU’s nuværende kantine bliver ’tom’, når Absalons kantine bliver fælles for både Absalon og SDU. 
• Det nye Absalon består af 3 campusser, der lægges sammen, dvs. 3 kulturer skal forenes til 1. 

 

Fakta vedrørende nuværende fredagsbarer og studenterforeninger: 

SDU Kutteren: 

• Holder åbent torsdag og fredag 
• Der er mulighed for hygge uden alkohol, men de fleste foretrækker alkohol/fest 
• Forening med bestyrelse 
• Eget regnskab – med støtte fra SDU i form af underskudsgaranti ved fester osv. 
• Egen spiritusbevilling 
• Ca. 80-100 m2 

Foreninger på SDU: 

• Kutteren  
• Festudvalget (under Kutteren) 
• Student Forum (alle ansatte og frivillige) 
• Studiecaféen (ansat, fagligt) 
• Tutorer og faglige studentervejledere (ansat, socialt, fagligt og studiestart) 
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Absalon 2 fredagsbarer: 

• holder åbent fredag 
• to meget forskellige fredagsbare – Ankerhus har mere hygge, Slagelse har mere fest 
• forening med bestyrelse  
• selvfinansiering 
• står for ugentlig fredagsbar, introfest og dimissionsfest med spisning (Slagelse) 
• har særlig aftale med diskotek Veto, udvalgte caféer og Carlsberg (Slagelse) 
• eget regnskab med støtte fra Absalon ved særlige fester som dimissionsfest 
• egen spiritusbevilling 
• Ankerhus 150 m2 – Slagelse 180 m2 

Foreninger på Absalon: 

• SR (forskellige aktiviteter) 
• PLS (fagligt pædagog) 
• SDS (fagligt socialrådgiver) 
• SLS (fagligt sygeplejerske) 
• Studiestarttutorer (ansat, socialt) 
• Kæphesten (fredagsbar i Slagelse 
• Ankeret (fredagsbar i Sorø) 

 

Anbefalinger: 
• Ressourcepersoner/udvalgte studerende fra Absalon og SDU mødes inden sommerferien 2020. 
• Der etableres en fælles bestyrelse, som arbejder videre med en fælles fredagsbar. 
• Eksterne videnpersoner bør måske tilknyttes for at løse opgaven med at etablere en fælles 

identitet/kultur (Absalon bruger allerede New Stories). 
• Der skal udarbejdes nye vedtægter, som blandt andet tager stilling til: 

tegning af forening, valg til bestyrelse, fordeling 50/50 til bestyrelsen, økonomi og prispolitik. 
• Der skal etablere fælles/neutrale aktiviteter som bordtennis, bordfodbold, billard og diverse 

brætspil. 
• Det skal undersøges, om SDUs kantine (som nu nedlægges) kan bruges til formålet. 
• Det skal undersøges, om fredagsbaren kan overtage hårde hvidevarer og øvrigt materiale fra den 

nedlagte kantine (fx køleskab, fryseskabe, ovne, anretterkøkken). 
• Fælles rygepolitik skal tilstræbes. SDU har allerede en fælles rygepolitik, mens Absalon kun har 

decentrale rygepolitikker. 
• En fælles fredagsbar skal være NEUTRAL – og der skal startes på en frisk, hvilket betyder: 

• Alle skal føle sig velkommen 
• Ny fælles bestyrelse 
• Nye fælles vedtægter, regler og principper 
• Nyt navn 
• Nyt interiør 
• Egen indgang 
• Indgang C skal ’nedlægges’, og hovedindgang flyttes. 
• Aktiviteter, så man opnår et fællesskab. 

 

 


