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Kapitel 17

Studenterrådet

Ny struktur
Studenterrådet har været igennem omfattende struktur- og
vedtægtsændringer. Før ændringen blev Studenterrådet
ledet, både politisk og organisatorisk, af Præsidiet. Der-
med skulle de valgte politikere både håndtere politik og
interne forhold som ledelse og administration. De admini-
strative opgaver optog en større og større del af Præsidiets
arbejde, hvilket ikke var hensigtsmæssigt, da det egentlige
formål med Præsidiet var den politiske del.

Med vedtægtsændringerne blev Præsidiets kompetence
opsplittet i tre, således at Præsidiet stadig har ansvaret for
at føre politik og i denne forbindelse tegner Studenterrå-
det. Det administrative og organisatoriske blev overdraget
til to sekretærer. Den politiske sekretær har nu ansvaret for
sekretæropgaverne i Fællesrådet og Præsidiet samtidig
med, at denne tager sig af arkivdriften og generel beman-
ding af Sekretariatet. Den anden sekretær, organisations-
sekretæren, har nu ansvaret for de organisatoriske opgaver
– sekretariatsdriften, økonomi og personalepolitik – og
dertil kommer generel bemanding af Sekretariatet.

Med denne kompetenceændring og diverse andre små
ændringer blev der skabt fire søjler i Studenterrådet: En
politisk, med den politiske sekretær som embedsmand. En
administrativ, med organisationssekretæren som øverste
embedsmand. En kommerciel (Servicebutikken), med en
bestyrelse bestående af repræsentanter fra Fællesrådet og
medarbejderne, og hvor bestyreren er øverste embeds-
mand. En studenterforeningssøjle, bestående af de mere
eller mindre løst tilknyttede foreninger.

I forbindelse med den politiske søjle skete en stor
ændring i forhold til stemmefordelingen i Fællesrådet,
idet det kun tidligere var delrådene, der havde stemmer
heri og medlemmerne af Studenterrådet. Med ændringen
blev medlemskabet tilknyttet den kommercielle søjle, og
der blev åbnet op for, at alle studerende fik stemmeret i
Fællesrådet samtidig med, at fagrådene fik stemmeret i
Fællesrådet (vægtet efter antal studerende ved faget).

Forholdet til universitetets ledelse
Der er ikke blevet holdt mange møder med universitetets
ledelse. Dette betragtes som en mangel, idet kommunika-
tionen mellem de to organisationer kunne være til gavn for
begge parter. Til gengæld er der afholdt en del møder med
andre niveauer i universitetet. Dette samarbejde har været
meget gavnligt, og Studenterrådet håber i fremtiden at
kunne udvide samarbejdet til også at omfatte ledelsen.

Fusionen
Efter at bølgerne havde lagt sig efter fusionen, blev det tid
til at begynde samarbejdet med de jyske studenterråd.
Dette samarbejde blev ikke formaliseret, som det i begyn-
delsen var tanken, i en ny fælles organisation. Det har
blandt andet ikke været muligt på grund af universitetets
valgregler, og dermed ledelsens manglende vilje til øko-
nomisk at støtte studenterrådene samlet i forbindelse med
valg til styrende organer. Der er dog blevet holdt en del
møder med de øvrige studenterråd. Især blev der arrange-
ret mange fælles møder med studenterrådene i Sønder-
borg, som i løbet af året skabte en fælles organisation,
Studenternettet, til at varetage de studerendes interesser i
Sønderborg.

Studenterrådet stillede også sine erfaringer til rådighed
for de studerende i Esbjerg, som skulle til at skabe et
Studenterråd helt fra bunden.

Betinget af valgreglerne har Præsidiet fastholdt sin
beslutning om, at der skulle arbejdes for størst mulig lokal
selvstændighed. Det skal dog bemærkes, at der er opbyg-
get et netværk af kontakter de forskellige studenterråd
imellem.

Odense som Uddannelsesby
Odense Kommune vedtog, at hovedtemaet for næste kom-
muneplan skulle være ”Odense som Uddannelsesby”.
Studenterrådet har i det forgangne år været repræsenteret
i en baggrundsgruppe for temaet og har derigennem for-
søgt at gøre sin indflydelse gældende. Studenterrådet har
samtidig gjort sig gældende ved debatmøder og kronikker
i Fyens Stiftstidende. Studenterrådets arbejde har specielt
været koncentreret om studentersamarbejde i byen, boli-
ger til studerende, offentlig transport og studenterhuset.

Studenterhusets økonomi har været meget dårlig, og
tilskuddet fra kommunen har været svigtende. Således
blev Studenterhuset igen udsat for en besparelse. Studen-
terrådet har fundet, at den manglende økonomiske opbak-
ning til Studenterhuset står i kontrast til kommunens plan
om at gøre Odense til en bedre uddannelsesby. Det har
endvidere været på tale, at placeringen af Studenterhuset
har været dårlig, hvilket har afstedkommet ønsket om en
ny og tydeligere placering i bybilledet.

Studenterrådet har i mange år arbejdet med en forbed-
ring af den offentlige transport til og fra universitetet.
Således har vi i forbindelse med kommuneplanen ytret
ønske om en forbedring. Vi har mødt politisk velvilje og
har kunnet forhandle os frem til en mærkbar forbedring af
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den offentlige transport. I forhold til vores ønsker har vi
fået indfriet en øget frekvens af ankomster og afgange.
Odense Bytrafik har endvidere stillet os i udsigt, at der
kommer en busrute mere til universitetet. Studenterrådet
har også haft et ønske om betjening på senere tidspunkter
om aftenen. Dette har ikke været muligt for Odense
Bytrafik at imødekomme, men henvendelse til FynBus
har afstedkommet en principbeslutning om, at man nu vil
køre til universitetet. I første omgang bliver der oprettet en
forsøgsrute, der vil betjene universitetet fredag nat.

Studenterrådet har endvidere haft ønske om et campus-
kollegium. Et færdigt forslag er blevet fremlagt af Kolle-
gieboligselskabet og har fundet vores opbakning. Der blev
året igennem arbejdet for at placere kollegiet på universi-
tetets grund, men selv om rektor har været positiv over for
dette, så har det endnu ikke fundet sin endelige placering
eller den nødvendige godkendelse fra ministeriet, der ejer
grunden.

Ansatte
Sekretariat:

Præsidiet før 1. oktober
Formand
Jesper Jørgensen stoppede 5. marts
Helen Steensbæk Schrøder startede 5. marts

Næstformand
Kristian Sundbo stoppede 5. marts

Øvrige Præsidiemedlemmer
Naja Holten Møller startede 5. februar og stoppede 10.

maj
Jan Benkjær startede 7. april

Præsidiet efter 1. oktober
Formand
Helen Steensbæk Schrøder stoppede 18. november
Kurt Gammelgaard Nielsen startede 18. november som

politisk ordfører

Øvrige Præsidiemedlemmer
Kristian Sundbo
Søren Frey startede 1. oktober og stoppede 18. november
Rikke Mortensen startede 13. oktober og stoppede 3.

december
Thomas Wesley Hinton startede 13. oktober
Morten Hansen startede 13. oktober og stoppede 15.

december
Tom Richter Hansen startede 3. december
Laura Lund Olsen startede 3. december
Helen Steensbæk Schrøder stoppede 15. december

Organisationssekretær
Jesper Jørgensen startede 1. oktober

Politisk sekretær
Sten Nielsen startede 13. oktober

Delrådssekretær Humaniora
Søren Høyer Hansen
Thomas Henriksen stoppede 25. maj
Antje Wagner startede 25. maj

Delrådssekretær Samfundsvidenskab
Anne Sofie Krasilnikoff Jeppesen stoppede 25. maj
Martin Ejnar Hansen startede 25. maj

Delrådssekretær Naturvidenskab
Søren Alex Bak stoppede 1. oktober
Helle Gaj Hansen startede 1. oktober

Delrådssekretær Sundhedsvidenskab
Jan Mørup Jørgensen stoppede 25. maj
Louise Hasselstrøm startede 25. maj og stoppede  31.

oktober
Hanne Rasmussen startede 31. oktober

Aktivitetskoordinator
Kasper Nowack startede 1. november

Aktivitetssekretærer
Helen Steensbæk Schrøder stoppede 1. februar
Anne Barbara Hald startede 17. februar og stoppede 7.

april
Jan Benkjær startede 17. februar og stoppede 13. oktober
Bo Kristiansen startede 5. maj og stoppede 4. oktober

Edb-ansvarlig
Torben Hinge Hansen startede 1. februar

Web-master
Peter Morling startede 12. august og stoppede 3. decem-

ber

Borger i aktivering
Nina Lødrup Petersen startede 4. oktober og stoppede 29.

november

Ung i arbejde
Tina Bruun Clemmensen stoppede 28. januar
Marianne Hansen startede 22. februar og stoppede 28.

maj

Studenterrådets Servicebutik:
Bestyrer
Palle Lund

Assistenter
Annette Bøgesvang
Dorrit Aagaard
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Trykkere
Michael Petersen
Michael Møller
Flemming Langeland stoppede 31. august
Ditte Nielsen stoppede 15. november
Dorte Weber Madsen stoppede 16. november
Kristine Ruth Kindtler startede 15. november
Stine Jeelsmark Mortensen startede 16. november

Job-Shop
Mette Lund Kristensen
Christel Maria Thousing startede 10. februar

Bogformidlingen
Janne Sønderly Nielsen startede 18. januar og stoppede

17. februar
Christel Maria Thousing startede 18. januar
Ina Christensen startede 12. april

Gyden:
Ansvarshavende redaktør
Brian Lindeskov Larsen stoppede 1. marts
David Arnholm startede 1. marts

Teknisk redaktør
Gregers Petersen startede 1. marts og stoppede 1. oktober
Mads Peter Sulbæk Andersen startede 1. oktober

Annonceansvarlig
Katrine Kanneworff startede 1. marts og stoppede 27. april
Ove Spandet Nygaard stoppede 1. maj
Gry Nilsson startede 1. maj
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