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OPSTILLlNGSGIUINDLfiG
TIL BESTY~ELSEN I
ST(JDENTE~ti(JSET

ARGANG 2 NUMMER 10 - AUGUST 93
Bo Arvedsen Simon Agger

Jeg indstiller henned mig sd" som suppleant j foreningen Studenter
huset v. Koben,havn!i Universitet.
Det skal nndcTstreges al jeg onkser \alg 5/Jffi sidste suppleant og
hermed følge arbejdet i bestyrelsen fra denne vinkeL
Jeg påtager mig !ielvfolgelig opgaver stillet i samaroejde mellem besty
rels(ln og mig selv.
Jeg er des"ærre forhindret i at dellage i GeneraJIorsamlingen d.
25.09.93, dajeg er i provinsen.

Indholdsfortegnelse
(SffÆ:-'U'1)(jJil.o/'E)

Opstillingsgrundlag til bestyrelsen
Forslag til Generalforsamlingen d. 25.09.93:
Annoncer:
Cafenyt:
Socialt forum:
Skak på brættet igen:

S'l'lJl)I~N'I'lmHIJSE'1'
vJKøbennavns Universitet

Købmagergade 52-KøbenhavnK-tJf. 35 32 38 61- giro D418161

side l
side 2
side 3
side 4
side 4
side 4

Jeg studerer jura ved Kcbenhavns
Uruver.>itet på 3. semester. Mil
kendskab til husets personer
omfatter hovcdsagligt gruppen
omkring Studerende mad racisme,
hvor jeg er aktiv. Jeg har jævnligt
deltaget j Studenlerhusets 3JTange
menter og derigennem opnået
kendskab til den indre struktur.
Jeg ser gerne et Studenterhus, der
udadtil forholder sig åbent og
imooekommende også til ikke~

studerende, men som f:ulholder et :=====================~image som tværfagligt forum på r

~jeer:\";::;a:~~~~de~~nd:n~~ Yi;;';:iA1I1~;~:,etP:;:,<~t ." et~åd- ~~fla.ddling.sPr2g(a6t~'.
5/JIH bl.a. kræver et aktivt "mark- line:/:sta~jgvæl~:_-er' gen yller' pet kan <skrives ~jhcJ
arbejde" afbcslYrelsen og afhusets?t~~[1c1Æ!.}':{:"f)y~r"dJ?~(Jed. P§.", -,egnp.H~{J~ ... ';:eC.:er
aktive brugere. E3eq~,ktic?}1en,:, ..,.'ser' Jsig (snak,,,-,, T1fi:(l;n~re '.,,:' !Tlee!
~I~o~C~~I~~ILI~s~t ima~li~ sta.diQ./q~RJig~:~;:tif, ';8t9!:.ve '!59rs(e,n ()"l,~fit,,::'.P:~i,r·;.lklfe
fasLlagt mer;';ræcise procedure- "1f'~:TUpt}r~~fI~f:.:elf:er grpp- ciU ;f'?,rv~j~~,:~?ted::a~a~
00 kompetenceregIer for Studen- l}efJ;J~jI;gfJfJd,::pl-at.. sv~re lEJ) .-',men [~f?,::~~og§å':en

o å'kJ 'd' kt seddel herom i-dueslaget.
lCrhusds beslUltendc/rådgivende P!3rtL ert SO(fk /re e.er ,:~)'

27a~E~f:?:::E:i~~~ '::~:~~s::. ~~s';;dP.O~ .Redak110;';g~~;pen··.f~r
vis fra KobenhavI\S Universitet, og c:JVefJ;Q'(fJcj,fTJr1ig/b,tjnger dette <y' nUfIJ!J1:I[{:,q,~stod
Studenlerhusets demokratiske E1f!er:"illJc!/~g/:,,:.~~(eve~.,~::,'af ::()g~å. .denl1.f!::i;,,:/J}3f1fr af
styreform. herunder !itonnoderne. :~tuCf1:1t?~PUSfJ~ivistet .KCJrst~{J(~fJgH;en),.;e.9
aer eiter min mening er Cl positivt~/Je,':,fol~;:{71§et.Ali{knY!{J!ng f$asryijs ... ,~.0(§{yf1e{6'rie:te

~~~~t~~:~~ ved Jf'.~Pi~:]?,,'. +::/,~:.: .....-:,,:,\.,(:: ...'t!:od,,:.,RaciS,~j{'}:.::,:,.,~j:e,~k:'
Formålet med mele klare regler {(1cf{f!3,g;":::::~?;:''8f{'1ver~s-\'::.;,,'; f{onsgfJJPpef)"~;',::W~);j;:>;,~ :er.
skulle ,"'ære at fremme den internef)P~:~g!?(e;p(jn,.,{:Jjp~S/aget. s,xlvj~!gelig;:::~:l:~,ta(:JiQyf!!~:,
koordinering og at give samLlige .fl. ;'yperk~tecfe~{/. f)~ .,er ~eben·tor~e:f!~,$,!f;;,il'H.?rfJs:·
organer bedre arbejdsbeLingelser rPf'5!€fJ,l!l,~re".-,~f!/~OfTl'!1~n S,@reqfi, og:,gi2:,:,~eI1';~,Y7r
til gavn for Sludenterhuscls samle- enct.,.diltrpr tit{staflfiJy'ere .Q/olaf henvend-,idi~;tjlef

l ~:n~Jkedel~eet~: ~;~pe~~; fO.f(~,e~,J!i~k,~tt~ldet ·,,~,to~. fOt;;{•.-;:J(.:' !~ibgp!Kst

l
~mUlighoocme for 3t f! S\Udenter~:SP /,'2§.,'p~,tjJ1i·:,,:-'P{Jm 'J~stfJ :r:d . nsinøde

huset oplaget på firutnsloven.q~kpy",~qg~atbl!jif.~) ':'(?f::,n~mlig::'" ,",
angivelse'af benytter fas/lag/).

:ief<s(fi." 'c ',,·F' -, ' ,<,., ,,+

L....,'_,.'.:...::_'_'-e." ----=-----"------.1
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FOJtSLfiG
TIL

GENEJtfiLFOJtSfiMLlNGEN
25.09.93

Rigmor Tetevide

Hermed erklærer undertegnede sig
som kandidat lil en post i Forenin
gen StudenterhuseLs bestyrelse.
Jeg er 22 år og er studerende pil
Københavns Universitet på Inslitut
for Statskundskab, hvor jeg nu
tæser på 5. semester. Jeg er i
øjeblikket med i aktiviletsgrupper
ne Studerende Mod Racisme og
Anarkistisk Forum i
Studenferhuset.
Del er nu el år siden, jeg blev valgt
ind i bestyrelsen første gang. I
lobet af den lid mener jeg på godt
øg ondt al have met mange gode
erfaringer med konfliktløsning,
visionær lænkning, sanuubejde
samt praktiske opgaver. Jeg har
siden Generalforsamlingen i febru
ar 1993 haft posten som inlern
booking-ansvarlig i besl).-elo;en,
som jeg meget gerne vil fortsætte
mtd
De punkter, som jeg fremover
uusker al arbejde med i Studenter
husets bestyrelse er dels at 13. udvi
det vores lokalemæssig kapacitet,
dels al bevlU"e en faglig
hedll....ærfaglighed i Sludenterhu
se\. som jeg p.g.a den stigende
fragmenlering og isolation af de
studerende og deres fag på Køben
havns Universitet (og andre højere
læreanstalter) mener er meget
vigtig at bevare og videreudvikle
på en anden (vores) basis i et
Studenterhus, h\'or vi kan aIbejde
på egne præmisser.
Derud~r ~nsker jeg på længere
sigt at arbejde for en mere klar
kompetencefu'·1:.:iinb metiem de
førskellige dele af Srudenterhusets
politiske slruktur; Bestyrelsen,
Repræsentantskabel og stormode.
Med håb om genvalg og et godt
mø<k

Vedtægtsændringsforslag til
Generalforsamlingen.

Tillæg til §2:

"•••, og hyormed tac:i~tiske.,

fascistiskke og nazistiske hand
linger og holdninger er
uforenelige. ..

Forslags!'itillere

STUDERENDE MOD
RACISME
Jesper Lund

Anne JlJnsson
Birgitte Ernst
80 Ar..edsen

Mogens Jensen
Stine Carsten Nielsen
. ChristiaD Aabro

Rasmus Helles
zaid A. MaheU

Rigmm Tetev:ide

Forslag til dagsordenspunkt
på generalforsamlingen d.
25.09.93 i Studenterhuset.

Forslagets ordlyd:
ø Generalforsamlingen pålægger
henned Studenterhusets bestyrelse
at fremme arbejdet med Studenter
husets demokratiske slruktw, såle
des at Studenterhusets månedlige
ston:t1Oder integreres i vedtægter

og husorden i overensslemmeise
med Studencerhusets oprindelige
udgangspunkt - det basisdemokra
tiske - og udfra de erfaringer, der
c;r indvundet hermed".

forslagets begrundelse:
For det forste er så stor direkte
brugerindflydelse som muligt al
forelrække ud fra almindelige
demokratiske principper, og for
det andet at det på lang sigt ga...ner
alle parter i kraft af en ogel
ansvarlighed overfor husets mål og
værdier.

Forslagsstillere
Regnbuen.

Til.. GENERALFORSAM
LINGEN l FORENINGEN

STUDENTERHUSET,
KØBMAGERGADE 52,

1150 K D. 25/9-93.

På Generalforsamlingen bedes
følgende forslag behandlet:

ORDLYD.

MÅLET MED CAFE-ARBEJDET
J STIJOENTERHUSET ANALY
SERES OG KONKRETISERES
MHP. AT FASTIÆGGE CAFE·
ENS FUNKTION SOM DELELE
MENr I DET SAI\fl..EDE
S11JDENTERHUSARBEJDE,
NF. STIJOENTERHUSETS
ALMENEFORMÅL.

DER NEDSÆTIES EN AD HOC
GRUPPE TU. DETrE ARBEJDE.
(Ad hoc gruppens nænnere
sammensætning og mandat
fastlægges af de på GF
fremmødte).

MOTIVERING

1. Studenterhuset præsente
res idag i en publikation
til studerende med et
billede af svin, samt en
tekst "vær ovenpå, slip
svinel løs og kom iii fest
H". Da udbredelsen af
tanken om Studenterhuset
som svinesti ikke synes
hensigtsmæssig iEt ::.ktive
studerendes engagement i
de respektive universitets
fag. bør Studentrerhuset
gennem et ad hoc arbejde
rette op på delte image.

2. Sludenterhuset præsente
res overfor medlemmer
gennem "Studenterhus
Info", nr. 4, sept. 1993 så
at sige udelukkende som
musiksted i kDocnhavns
aftenliv på lrods at: at
Studenterhusets hverdag
består i en rækk~ faglige
aktivileler. Således synes
Cafeen som musiksted
opprioriteret ift. Cafeen
som ramme om studenter
faglig akthitet og -debat.
Da en beg}udende
skævvridning af Studen
terhuset væk fra det fagli.
ge synes uhen
::;igt.:.mæ'i5ig. :eJ_:t o::t ad
hoc arbejde etablere
grundlaget for en balance
mhp. at skabe en "festlig
faglighed".

3. Studenterhusel. som
udelukkende musiksted i
det kDbenhllvnske anen
liv, vil grundet gratis
arbejdsknft og salg af
"rabat-øl" virke konkur_
renceforvridende ift.
andre musiksteder i
København. HoJdbarhe·
den i dene postulat bør

undersøges af en ad hoc
gruppe.

LeifM. Christensen
Skak

ANNONCE
Studczntczrhusczt ofholdczr sin czftczrMndczn

traditionczllcz rusfczst fredag d. 17/9
kl. 20-05 og dczr manglczr folk til stort
sczt olt. så husczts oktivistczr czr mczgczt
mczrcz Clnd vczlkomncz til ot mczldcz sig til
Carin (svcznskczrczn) mczd tilbud om hjælp.

-OG ENdNU EN ANNONCE
Dczt skal czndnu czngong undczrstrczgczs. ot
al cykczlparkczring indczndorcz czr strczngt
forbudt p.g.O. bl'Qndmyndighczdczrncz.
Skullcz nogczn olligczvczl gorcz dczttcz. vil
cyklczrncz blivcz sot udcznfor udczn smålig
skczlczn og så må mon håbcz. at dczr czr lås
på...

BESTY~ELSEtt.



Sm6 og store nye og ny-gamlll nyheder fra og
om cafvlln.

r~H...,u",..av,-;",,,en,,-,n,,u,,m,,,,m,,e..r-,1,,O,,-,2,,-...A,",",,,,a,,,n.....2••,,1,,9~9"3"-."S"I"u"d"en"l"e"r"h"u,,,,,et,- ( side'"

Nye glas i nye størrelser til øj og vin og derved nye priser på disse drikkevarer.
Poolkøeme (muh! -red.) "bor~ fra og med dette semesIer bag baren og udlånes mod at medlemsbevis
lægges som pant..
Stonnødet den 7. september åbnede for muligheden for at indkræve entre ved aften- og musikarrange
menter for folk. der hverken er medlemmer eller studerende ved nogen af de hajere læreansl.aher. Til
gengæld droppes "en krone ekstra" på aI1e drikkevarer.
J cafeen kan man nu kDbe "Sprite"-sodavand og Tuborg Diner Grape, hvis man ellers er gammel nok.....
(eller ikke er bange for Ole Thestrup -red.)

SOCIALT FORUM
Socialt Fonun inviterer tU SemcstereLs fOlste fOn}'gende arrangement i Cafeen.

Tindag dCD 21.09.93 Id 19.00

:Menuen:

safatfquysarnu: .'MJru:e
Lam i ,itronsauæ

m. toscansJ(spinat & nge {anafkr

="Parnk(age

50.· excl. vin.

Tilmelding på kontoret hos Anelle & Carin senest man. 20.09·.93.

SKAK PÅ BRfElTET IGEN.

Skakklubben starter sæsonen med en :'2 Gmes CUP sondag d. 26/9·93 k1. 14.,00 i Studenterhusel., Ki:lbmager~
gade 52.

lIndskud kr. 15,00, præmie till. og 2. plads, maksimalt 16 deltagere.

Tilmelding til Per tlf. 31213121 eJler Leifllf. 33110919 inden d. 2019-93.

I år vil skaklubbens spilleaften være d. 2. Lirsd3g hver måned kl. 19.00 i Repos-rum i Sludenterhuset hvor
skakintet;sserede kan finde sammen om skakspil saml diskussioner af den til skakspillet kn}1tede l«Iri
m.m.

/

(

Næste dead-line for HUSAVISENer den 21. oktober





Itclfcnat af repræsentantskabsmødet

den 11. maj.

side]

over IS' medlemmer. El forslag fra
IS vat al afskaffe pool-bordet kit.
Cafegruppcn's eget forslag om at
begrænse adgang/brug blev hilst
velkommen. "en pel50D i huset"
chikanerer medlemmer af IS og
det har ikke givet resultat al
konfrontere vedkommende med
problemet. Hvis ikke problemet
går i sig sel\" vil det blive taget op
med cafegruppen.
Angående chikanen opfordrede
Alex Lil al medlemmerne af IS
synlig!tiorde sig. Deue var fOT'iflgt,
dog uden held.

oehandlingsprogram;
eller det kan s~riVes'ind
på regnbuens PC 'er
(snak nærmere med
Karsten om det, hvis ikke
du i forvejenl7af. en -afta
le) - men læg da også en
seddel herom. i dueslagel.

optagelse. ("Bahai" har trukket SJn

ansogning).
Ad 6A) - ad Stormode.

Forslag lil nedpriorilering... er
vedtaget af stormøde.
Ad. 68) Mad Rengoring.

Rengoringen blev betegnel som
Lilfredsslillende!!! Gruppen
Ygdrasill afviS'te dog at røre lent i
lokaler som gruppen ikke haJ
benytte!. Se ph 8
Ad. 7)· ad franske Std. (IS)
Da pool·bordet Liluækker visse

uheldige elementer, bliver alle
"udlændinge" der færdes i cafe'Jl,
skåret over en kam og del går ud

Vi mIQder..om.at dead
line.. stadigvæ~ .. er. ..den
21 :enqe:''j. hver _mlmed.
RedaktiOnen ser. sig
stadig forpligte/lil, at give
enkeltpersoner eller grup
per lejlighed iii. at svare
på artikler~- som'direkte er
møntet. på dis~e, . og at
Husavlsen·så . vidt som RedaktionSgrupl>en for
ovemoVB.d muligt bringer dette nummer oestod
alle ..•. indlæg skrevet af også denne gang af
studenferhusaktivister Karsten (regnouen) og
eller folk med Jili<nytning Rasmus (Studerende
Iii samme.' Mod Racisme):; Redak-
indlfXi9./ afleyer:es. lionsgruppen . er,
hUr~visre(!en t duesNiget seMølgelig, stadigvæk
(i.y"ærksiedef),t Du e( åoen for de fleste interes
megetmere velkommen serede, og du;behøver
end du tror til at aflevere blot al henvende dig til en
indlæggel på diskette (del af os, for .. al få oplyst
sparer Os.' nem.'Ii' foren næste redaktionsmøde
del ..ifldskJivningsarbejde) (er nemlig pte"dnlJ.lld<.e
meciangivelse afbenyttet fastlagt). .'
tekst- . .'

Husavisen nJ, .dr 9. 2. år n. 1993, Studenterhuset

TJlslede:
Spansk Dans (Jaeob), ElfenM
benstamel (Mads), Skak (per),
Iranske Std. (Behzad), Regnbuen
(Kalle), KFS (fom, Merete, Jens
Jorgen), Værkstoosgrp. (A1e,'t),
Koks (poul), SMR (Rasmus) , Cafe
(Carin, Anders), Personale
(Anette), Ygdrasill (peJle), Folo
(Claus).

Afbud: 
'Tai-chi
Fra~'ærende uden afbud:
Musikgrupper (7)
Ad. I) - valg af...
'Til referent blev valgt (11) Claus.
Jacob ....ar dirigent.
Ad. 2) - ad referat
Almindelig ros til referenten. Dog
kom Kalle med flg.rctte(s<;;r:
Pkt. 8 (s. J EWers!) RepresentantM
sJcabsmøderne er ridgi\'ende ifIg.
vedtægterne.
Pkt. 9 referatet s\:arer ikke til
dagsordenen; "kommunikations
problemet" skal reucligt rettes Lil:
"Problemet med systematisk
mis....edligeholdelse af
Sludenterhusforpligtelser"
Ad. 2) MMeddelelser
Værksted: Alex har købt
rengørings udstyr m,m.
CafeMgrp.: har besluttet at pool
ko'erne vil blive lånt ud samme
belingel~r som andre spil (mod
aflevering af ID).
Regnbuen: • udgiver rappon over
gruppen'> arbejde • Opfordring:
Læs I Kritiser den. Den er lænkt
som præsentation i forbindelse
med anl'''Ening af faglige
Ion-midler.
Ad. 5) - ad Best. rd.
Kon redegørel~ for ombygningsM

planer. Uni.'s. arki\ekt har
godkendt plan om skillevæg på l'
sal. "Anarkistisk Forum", har søgt.



Husavisen nummer 9. 2. år an ,1993t-Slooenterhuset ,- side Z Husavisel, mrner 9. 2. å an, 1993, Studenterhuset side J

OPLÆG TIL STORMODE
OG

REPRAESENTaNTSKaB
OM

NY CfiFEPOLlTIK

og som ikke er prCS5el i samme
grad som en studerende. Som svar
på forslag om el1tre er del ofte
blevet sa~ al det var en SlrU.ktura
lislisk lø~ning på problemet, men
da problemel I høj grad må siges at
være af strukturel at! d. v.s. en
skæ-..·hed i muligheder mellem
studeren<le og ikke'Sluderende for
at komme i og bruge et studenter·
hus, så rammer kriillen imidler
tid ved siden af.

Det lcan så di~k.uteres om
man bor lage alle skridt i brug og
hvordan og om der måne være
andre ideer, men cafegruppens
anbc;faling er ufravigelig I hvert
tilfælde pil et punkt nemlig entreen
for ikke-studerende fredag aften,
som vi mener er nødvelldig hvis vi
skal kunne forsvare al køre cafeen
på en fornuftig måde. Og vi anbe
faler desuden al det iværksættes
allerede fra semesterstarl..

Cathrine Myrlwj. Simon Agger,
Elizabeth Jessen, Jacob Lee, Daph

ne. Britt L Hansen,
Christian Aabro. Marianne Boss.

Forfauet og undersk1e1o'el af Erik
Albrechtsen på vegne ar

cafegruppen.

Medunderskrivere:

musikken til tider er for Mrd og
om man ikke ind imellem kuIUle
lave diskotek o.s v. Kunst- og
kuleur-groppen har j hvert tilfælde
gjort sig nogle overvejelser i den
rerning og vil forsøge at ændre
musikken fredag aften, så det
bliver temaorienteret Dg i nogles
ører mere ',:enligt, og desuden
kombinere det meel and/e tilbud
for ikke at bavne i en eUer anden
stel"C()typ bås.

4. Indføre entre for ikk~

studerende på tmisk freda!!s
aftener, Her kommer Så det prok
lamerede slridspunkt om hvor vidt
entre gor huset lukket for folk
udefra. Del er selvfolgelig klan, al
man med en entre for ikke
studerendelikke-medlemer udsen
der det signal, al ens primære
publikum er de studerende, men
det er der ,,'el heller ikke noget
odiøst i, da huset jo netop er givet
til OS som et srudenterhus. Huset er
jo ikke lukket for andre med en
entre, man kan stadig tage sine
venner med og komme ind i del
hele laget. Entreen skal !>eS som en
måde at udrette den skævhed, der
er imellem de studerende og de
ikke-studerende, dels i antal, dels
også i forhold ul hvilke mulighe
der de studerende har for at
komme i Studenterhuset fredag
aften. Der er fandens til forskel
mellem en studerende hårdt pres
set af srudieplan og eksaminer og
så på en hvilken som hdst ikke
studerende, som har masser ar tid

HUSK HUSK HUSK HUSK

Der er arbejdsuge i uge 33
(16. - 22. august)

Vi mødes i Studenterhuset
klokken 11.00 og ta'r fat!

desvæne Iw oplevet nogle af pl\
det seneste. Målet må være at vi
forsager, al øge antallet af stude
rende og medlemmer, som
kommer i huset og samtidig vise,
at buset er nogel for dem. så de
bliver ved med at komme og ikke
bare melder sig Ind som nystartede
studerende, som så siden holder op
med komme. Hvis ellers budskabet
el nogenlul1de klan., vil jeg forsage
at beskrive nogle måder man
kunne oge de studerendes antal på:

))Bedre PR omkring nu!!et
blandt de studerende. Du er
stadigt mange, som ikke kender
Seudenterhuset, og desuden er det
vigtigt at, nye studelende lærer
huset at kende allerede i deres
forste sludieår.

2)Højere uriser på drikke....arer
for ikke-medlemmer. Vores
olpriser er stadigt ufor-
holdsmæssigt lave sammenlignet
med andre steder med fri entre og
livemusik, I10get der i hoj grod
tiltrækker et udprægel ungt publi·
kum af ikke-studerende

]lÆndring Ør fonn og tilbud pi
fredagJlarrangementer. Det er
ble>'Cl fremfort flere gange. al det
måske var hele konceptet omkring
fredagsamngementeme, det var
galt med, således rors~el • al de
studerende ikke ønskede at komme
et sted hen hvur, der var (hoj)
levende musik og højrøstel tale og
at det faktum. al øllerne var billi
gere end andre "leder umulig!.
Jrunne være et incilalllent iii at
komme, fordi det var jo et studl;n
terhus,et arnested for akademisk
og inlellektuel udfoldelse alene.
Men på del punkt tror jeg nok. man
tager fejl af de studerende, som
hvad lige netop del her angår
egentlig ikke er så forskellige fra
andre mennesker. De onsker i lige
så høj grad som alle andre al tage
ud og høre musik, danse, drikke øl
og mode andre mennesker, ikke
mindst andre studerende. Man kan
så Ulge en diskussion om hvor vidt

andre g.cster og Lil tider ca!egrup
p;:ns medlemmer har folt sig gene
ret. Dette sanunenholdt med, al de
færreste ikke-studerende, der
kommer i huw. fredag aften ild.e
så meget som interesserer sig for
hvad del er for el sLed. AI publi
kum for størstedelens vedkommen
de beslår af ikke-studerende på

fredags aftener kunne vi. såmænd
være rimeligt ligeglade med. hvis
det ild.e lige var fordi, al vi Iw
fået sullet huset til rådighed som
et rtudenterhus ved Københavns
Universilet Dg ikke til hvillc:et som
helst andet fonnål. Hertil kommer,
at en hel del medlemmer ikke
rigtig foter, al huset er noget for
dem fredag aften med det publi
kum,som kommer der. Så kan man
selvfølgelig sige, al de studerende
er nogle snobberøve, som ikke
gider mænge sig med andre end
dem selv. Del lIor jeg imidlertid
ikke er ulfældet. De færreste
studerende er nok baH: ikkf".
tiluukket af den stemning, som
opstAr når et stor1 anla1 personer,
der iblandl mange gymnasieelever,
forslog fremmest lader sig
tilua:kke ar billige bajere, fri enue
og tivemusik kombinere! med en
til tider laden stJ Lil holdning (lidt
hårdl sagt men hva'?). Pointen er
kort sagt, at medlemmerne og de
studerende megel lil er i Jaafligt
mindrela1 fredag aften og del er
efter min vunl:ering ikke dem, som
fodnager hærvælk eller generer
folk eller starter slagsmål, som vi

Ad. 8) ~ ad Syst. misligholdelse.
Angående tilføjelse iii husorden,
ha ...·dc grupperne Intet nyt al
tilføje. JeFS fremforte at (visse af I
(?» deres medlemmer iklo,: onske_
de al skulle servere alkohol, men
gruppens repræ5eutanter erklære_
de sig parate til at opfylde deres
'arbejds-pligt' ved at gore reni på
et SlOife areal.
Pelle fremførte at Ygdrasill, antal l
medlemmer taget j betragtning, til I
fulde opf)ldte sin arbejds
forpligtelse ved arbejde i cafeen.
Konfronteret med al dette var
ensbetydende med en de facto I
boykot af rengøringsoniningen, L_~--=:--,---,- ---l
gentog Pelle at Ygdrasill havde
gjort rent efter sig selv. En meget På opfordring fra cafegrup-
lang diskussion forte frem Lil: pen skriver jeg celte indla:g, ~m
l. arslemning ny rengoriflgsord. bl.a. handler om del evige strid
ning, med fordeling af opgaver spunkt i S!udenterhusets historie.
md. fer md., Forslaget der blev nemlig om hvor ,idl "i har skullet
fremsat af Pelle, blev ferkastet have entre til vores anaIIgemenler
med: ') stenuner imod, I for og en eUel~. Jeg har altid seh' ment, al
afholdelse. et Studemerhus, som var åbent
2. Forslag om. al Io mdr's mang~ mod omverdenen, så de studerende
lende rengøring, skulle udl"se en ikke isolerede sig (noget som ses i
advarsel, jævnfør passus om "sys- overmål på universitetet i forve
tematisk misvedligeholdelse... ". El jen). val at foreuække. Modellen,
forslag til formulering ar tilfoje\- som Studenterforeningen har
sen vil bli...·e udarbejdet ar: Rasmus benyttet, har jeg aldrig brudt mig
& Kalle. specielt meget om. Det er vigtigt.
Ad 9) _Persnnalets organisering .. al ikke-studerende har en chance
Ok. for at uæde ind i el swdenterhus
Ad. 10). ad Lclta1e konn. for sclvat opleve hvad de stude-
Loses som falge af ombygn. rende er for nogen underlige
Ad IJ). su:rrrelser, som til tider taler el

Nyt: grupper. diskussion af mte- sprog, de lI~e ikke forstår. Men
rier udsat til næste mode. åbenheden har også en pris. Man
Arbejdsweekend: Alex beder om risike~er nemt at blive dominerel
forslag til dato. af andre grupper af personer, end
Claus (Foto). dem man primæn sigter imod.

nemlig de studerende. Og det er
måske netop, hvad der efterhånden
er skel med nogle af vores arran
gementer i Smdenlerhuset.

Vores fredagsarrange.
menter er tilsyneladende desværre
mere og mere blevet til en form for
billigt værtshus, selv for iklc.e.
medlemmers pengepung, hvor der
er levende musik og fri entre og
nVOJ del for nogle publikummers
vedkommende mere bar drejet sig
om al lave grafittier alle muJige
lænkelige steder eUer kort og godt
mså megel "gang i den" at mange
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DeF·~q~:~el":::;:;ir~ frakontonnappemi.. !DeLkniber
~p,~nbaI1:.lDedat, hUske}ra, hvilken mappe, man'~]åner", papiw

rer ~ så v~r,sød fr~mover atta: en kopi af det du,
sk~l bruge, så mapperne altid er "jolakte" t!t.
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Karsten

Multi hilsner

arbejde i Regnbuen, og
denne lænkes her brugt
som dokumentation i
forhold til ansogning om
lonmidler. Det er et stort
projekt, og i forste omgili\g
overvejes det at indføje
planen j den dokumenta
uonsrapport vi skal lave
over Husets nuværende
aktiviteter og fremtidige
behov som el levedygtigt
Sludenterhus.

• Værkstedsgruppt:n har
udarbejdet el forslag til
indretning af værkstedet
(stue etagen) med diverse
skillevægge etc. Der gåes
videre med tegningen lil
Norup.

• Vi må med dyb beklagelse
meddele al vi endnu
engang har faet afslag på
Skydgaards lejlighed del af
2. sal). Vi sLapper dog ikke
kampen blot fordi Universi·
tetet siger i\ej, og gh vidl:n:
med sagen af andre kanaler
!

• Ul:r er arbejdsuge i uge JJ.
• d.v.s. 16<) august.

Annette.

EETERLYSNING !!!

det meget svært at nå til
eniglJed om hvordan
g.cldende nuværende praJe:.·
sis ser ud, og hvilke
retningslinier der for frem·
tiden vil være fornuftige.
Sporgsmålet tages op på
næste slortru!de, og indtil
da \"31" der i bestyrelsen el
flertal for, aL bestYrelsen
drikker gratis i mode·tiden.

• Kalle fra Regnbuen har
"værel på bes~g", og fortalt
om en ide Lil at opnå
lonmidler til en faglig gren
i Huset. Tanken er parallelt
med de nuværende lonmid
ler der går til mere serviee
orienterede opgavel, al
ansoge om penge til udvik
ling af det faglige og
tværfaglige arbejde og
miljø i Studenterhusel.
Kalle har i anden [orbindel·
se la'..et en omfattende
dokumentation af hans

• Birgitte og Erik har været
til afskedsreception for
John Rastrup·Anderseo. Se
"brev" fra Rasuup andet
steds i dette nwnmer af
Husavisen.

• Opvaskemaskinen til
Cafeen er bestilt. Den er
ved redaktionens slutning
netop ankommet • og den
virker !l!

• Vi slår sanlil;)ll.ligo.;s uden
Iydmand her efter sommer·
ferien. Hvis nogen måtte
være interesseret I jobbet
(l~)llarbejde), så skrivende·
lig en ansogNng.
Ansogningen skal placeres
i bestyrelsens dueslag p~ L
<al.

• Vi har efter opfordring
besluftel at aboIUlere p~

GAFFA Vi benytter i
forvejen GAFFA Lil at
annoncere Cafearrange
menler m.m. i.

• ELSA ("TIle European Law
Student's~5OCiation~) har
ansogt om optagelse som
aktivitetsgruppe. Desværre
uak de deres ansøgning
tilbage igen, da de blev
oplyst om, at ue i s.å fald
skulle deltage i husets
fælles forpligtigelser
(repræseRtanlsk.absrn0der,
Cafevagter. arbejdsdage og
rengoringsordning).

• Vi har haft en Slime
diskussion i bestyrelsen om,
hvl:m der karl drikke gratis
i "arbejdstiden". Bl.a. var

Lost og fa51 fra best)Telsens aIbe}
de i maj måned:

Husavisen nI. .der 9. 2. år an , 1993, St\ldenterhuset

~,----------,

Nyt fra

BESTYRELSEN

side 4

Cafeen.

Inviterer til

Tirsdag den

17 i Cafeen.

Tilmelding i

Cafegruppen og Socialt Forum

29.06 klokken

1lusavisen DummeT 9, l. årgang, 1993, Studenterhusef
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1, Gruppens navn.

2. Ugedag. l ønsker at holde

møde/aktivitet pi.

3. Tidsperiode.

4. Foretrukket lokale

Jeg håber snarest at høre fra Jer.

Har I nogle 5Pgrgsmi1l eller lign.

er I meget velkomne til at henven

de Jer til mig i min kontortid (tirs

16·17) eller ringe til mig på Uf: 31

21 Il 02. Derudover el jeg ofte at

træffe Huset på andre

tidspunkter.

Med \'enlig hilsen;

Jeres intern·booking ansvarlige,

Rigmor Te.tevide

folgendemed

kOUe!~et, Frederiksberg.

Dueslaget)

oplysninger:

(afleveres i Besl)~elsens "skuffe" i

Ijuli og august.er der 1 v~relse JiJ fremleje på:

JZLnnonce
,":ml,je tilbydes!

Jeres lokaleltidsforbrug i næste

semesler, så jeg kan reservere

Kære aktivitetsgrupperl dagene for Jer i god tid j del

kommende semester.

Endnu et semester er gået og det er Derfor ønsker jeg el stykke papir

atter tid til, at I giver den inlern· fra de af Jer, der måtte "ære mie·

booking-answ.rlige besked om resseret i lokaler næste semester,

Booking for
næstv

L svmvstvr !
--

I dagvns anlvdning....
Fo~ ikk~ ret lang tid siden, trådte en af Studenterhusets mest konstrukt'ive støtter i
Umver~Jt~tets administration tilbage. I den forbindeJse blev der afholdt en reception,
h~or Blrglt,te Ernst og Erik Albrectsen deltog (del forlyder fra sædvanligvis pålidelig
kilde, al Enk var mødt op i jakkesæt og slips J).

I ,Vi bringer her en kopi afRa>trups "takkekort" efter receptionen.

I~--,------_--.!l

I '
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Månedens
itubrikker

fIllE. jeg sagde flllE aktivistgropper skal
aflevere lister over aktive med navn og
adresse. fille oplysninger vil selvfølgelig
blive misbrogt.

Lidt nyt fra Caf12gropp12n !

Vi regner med at åbne Cafeen igen efter sommerferien:

Fredag den 13. august
(Nightmare 00 Slaughterstreet J??)

Første Cafemøde j efteråret

Mandag den 9. august

Cafegruppe i samarbejde med social forum foreslår at der:

Tirsdag den 29. juni

~Ii~er afholdt "Sommer)ukkeposteksamensfest" for Husets
seje hunde".

HfiRD
DISK'EN

blir' ryddet i sommerferien
!lI Så hvis du har "vigtige"
private ting gemt der, så
skynd dig forbi inden du lar'
på ferie Dg fadet kopieret ud I

på en diskette. I

Annette.

..
E

VENUG unSEN

JACOB

L _
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sjde 1

af Karsten (Regnbuen) og
Rasmus (Studerende Mod Racis
me). Redaktionsgruppen er,
seMølge/ig. stadigvæk Aben tor
alle interesserede, Og du behøver
b/at at henvende dig til en af os
for at få oplyst næste redak
tionsmøde (er nemlig pl. endnu
iAAe fastlagt).

Alt det praktiske

Ad 7):

Ad 6):

RepræsemaIl\.skabet opfordres til
at tage stilling til aktivitetsgrup
per. som ikke Q'.·erholder pligter.
Personalel er ble\'et opfordret til al
danne en gruppe, og deltager
derfor som obsef','atorer \'ed dene
mode.

BestjTelsen bar konsumere! sig 
se HU!lQJ/isen,

En religios gruppe ...ed na\TI Bahai
sager optagelse - ikke færdigbe
handlel i best:-n:lsen.

Vi minder om at dead-Iine
stadigvæk er den 21'ende j hver
mJned. Redaktionen ser sig
stadig forpligtet til ar give enkelt
personer eJler grupper lejlighed til
at svare pA-artikler, som direkte er
møntet pA disse, Og at Husavis·
ena sA vidt som overhovedet
muligt bringer alle indlæg skrevet
af studenterhusa/diVister eller folk
med tilknytning til samme.

'ndlæg afleveres i husavisreden j

dueslaget (l værkstedet), Du er
meget mere velkommen end du
tror til at aflevere indlægget på
diskette (det sparer os nem'W tor
en de/ indskrivningsarbejde) med
angive/se af benyttet tekst
behandlingsprogram, eller det kan
skrives ind pA regnbuens PC'er
(snak nærmere med Karsten om
det, hvis ikke du j forvejen har en
alfale) - men 'æg da ogsA en
seddel herom j dueslaget.

RedaktionSgruppen for dette
nummer bestod ogsA denne gang

Tilstede:

Afbud: Fotogruppen

Anne fra Regnbuen mente, at
rengøringsplanen ikke fungerer,
og al hIlSordenen derfor bli"er
brudt To grupper, KØKS og
Debatforum ha\'de ikke gjort rent i
"æ~ks[edel i hh\'. januar og febru
ar. Sidstnævnte undskylder sig
med krise p.g.a, eksamenspres og
lover bedring. KØKS tager lDmen
i april
Der var Ior-.irring omkring Husets
geografi og rununenes navne. Alex
påtager sig al udarbejde en plan.
Bogerne i den h\ide (?) gang ble'\
debatieret. Kan rummet gOTes renl
sej\" om kasserne står der eller ej ?
Bogeme er til fri afhentning. og
der er allerede fors\1111de\ en del.
men placeringen er uheldig, da der

Fravrerende uden afbud ,-------------------------,
(vistnok): Retspolitisk gruppe.
AlSSEC.

Skak (Leil), Iranske Studerende
(Behzad), Tai-chi (Anni, Soren,
Niels). KFS (Merete). Mnsikgrup
perne (Tore), SMR (peter), Regn
buen (Anne og Kalle), Husa...is +
SMR (RasmIlS). Debatforum
(Jonas), Personale (Anette og
Carin), Cafegruppe observawr
(Sten), Inlernational Forening
(Daphne), EifenbeIIStåmet (peter),
Spansk Dans (Jakob), KØKS
(pouL Helge), Ygdrasill (pelle).
Værksledsgruppen (A!e.'C:), MllSik
grupperne + Cafegruppen (Johan).

Til referent blev valgt Jakob.
LeiIvar dirigent.

Godkendtes. Arbejdet med
udarbejdelse af husorden skul
le have værel sat på, men
punktet blev udsat til næste
mød'_

Ad l)'

Ad 2):

Ad 5):

Godkendles. Forslag om
behandling af punkt om
konflikt IDeUem ...ærks!.edsrum
som mødelokale og Iranerrum
som kontor med modetid ble'\-·
udsal til næste møde.

Ad 4):

Der blev meddelt el afbud.

Husa.;iSen nuro{ \, 2. årgang, 1993, Studenterbuset
~----
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l At en aktivitet er "stulienterrcla!eret" må ~tragtes som væremfe en mege-f bred fwmulaing, da del både kim dække
faglige, kul!UIelle, sociale og srudenlerpolitiske aktiviteter. Vi ser derfor dene kriterie som utilstrækkeligt i forbmdelse

Nyt FrCl Bestyrelsen

-Om nye Clktivitetsgrupper i Studenterhuset

IndkaldClIsCl til l{eprCllSentantskabsmode

Il. E,·entuell.

srudenterhus

Er del: muligt at slille disse
mere indholdsmæssige kra,,·
til nve aktivitetsgrupper. og
i cl' fald: Hvordan kan &
skal disse se ud ?

IO. Konflikt mellem
værksledsrum 5(]m mode
lokale og iranerrum som
kontor med modelid.

8. Aktivitetsgruppers syste
matiske misligholdelse af
Srudenterhusforpligtigel
ser og konsekvens heraf.

9. Del til Studenterhuset
tilknyttede per5(]nales
organisering som gruppe.

Grupperne opfordres
indtrængende til at halle læst
forslaget til hUJOrden inden

mødet.

letsgruppe
relevant

Det er del spørgsmål som "i
hermed gerne "il slarte en fælles
diskussion i Huset om også på
baggrund af, at ,i i besryrelsen
allerede nu har haft de fome
~slagsm.ål"\~drorendedette.

repræsenrantskabsmocleme,
dclUlge aku"l i Husets
arbejdsdage. indgå i driften
af Husets Cafe, rengøring·
son1flingen eLc.

J. Godkendelse af
dagsorden.

4. Meddelelser

5. Månedens
besl}-relscsreferateI.

6. N)1 fra
StOnnOOeLEvaluering af
IengøriIJgsordningm..

Dagsorden

7. Holdning til Iranske
studerende i Cafeen,

l. Valg af reft:renl Dirigent
er referenten fra sidste
æpræsentantskab~e.

2. Godkendelse af sidste
rcleral

Foreløbig dag50rden til
RepræsentantIDbsmødet den

11/5-9J klokken 18.00

O"enstående afspejler meget
præcist de diskussioner vi har haft
i Husel de seneste år. og har ogsa i
høj grad værel den renesnor vi i
praksis har fulgt. Kriterierne er
meget overordnede og formelle, og
stiller derfor ikke splJrgsm.ilet om,
h,on.idt eller tr"orledes Studenter
huset skal afgore om en n)- aktivi-

Oplæg til stormøde og repræse.tJ
tDntskab den 11. maj 1993

StudeDlerrelateret, dvs.
være et lilbud der bo",edsa
ge1igt retter sig mod stude
rende'.
Må ikke 'iære personligt
profitorienterel
Al gruppen i princippet
skal være åben for alle
studerende. således at ny
tilkonunende intE;ressel~e

kan optages
• At gruppem aktiviteter skal

være j o...erensSl.emmelse
med Studenterhusets
formAl. som udU)kt i
vedtægterne §l.
Al gruppen skal kunne
indgå på lige fod med
andre grupper i huse!, og
herved påtager sig fælles
\igtige husforpligtigelser
som f.eks. at møde op til

Eftethånden som huset vokser og
mange nye akli,iletsgrupper soger
om optagelse i Huset, er vi i besty
relsen ble"e! stadig mere
opmærksomme på. at der mangler
en præcisering af de krav vi stiller
r.il nye grupper i huset. Dene tænkt
i forhold til de mere
indholdsmæssige "lltderinger af,
hvorvidl en gi"'en gruppe har sin
berettigelse i Huset eller ej. Dette
bliver i ovrigt særlig rele...ant da 'i
for oJeblikkel • som bekendl- stir i
kalaSLIofal pladsmangel, og derfor
bliycr /JUdl til al foretage en mere
præcis url...ælgelse cg priorilering.
I ojeblikkel arbejder ,,1. ud fra de
kriterier 5(]m slår beskre,·et i
Husordenen., nemlig at nye akth-i·
tetsgrupPer skal være:

foreslog, at det fremover skal inle·
greres i ansættelsesforholdet, at
personalet har pligt til al konsti
tuere en aktivitetsgruppe.
Der ble'>' enchidere diskuteret,
h\ilke pligter en fremlidig perso
nalegruppe skulle have.
Der bli"er arbejdel videre med
forslaget.

Jacob (Spansk Dans)

Der blev fremsal punkter til næste
mode (se dagsorden li! deUe).

Ad 12):

Ad 9):

Personalet bar dmftel spørgsmilel
ved el mOOe. men \raf ingen
beslulIling. Sagen tages op på el
senere mede, men inden da onske
de personalel en nærmere præcise
ring af formålet med forslagel
Ifølge Kalle er formålel med
forslaget al opsamle erfaring fia
personalet, 5(]m har "fingeren på
pulsen". Anne lagde vægt på at
indJede el samarbejde med perso
nalet m.h.p. at få dannel et o"·er·
blik aver busets komplekse organi.
salion, og foreslog sig selv som
"konsulent". Leif ønskede, at en
personalegruppe skulle få. den
virkning, al midIen.idigt amatte
ville fortsætte med al have til.1m)1

mng til buseL Anne ønskede al

sikre, at husel fortsat ble-.' drevet
på aktivitetsbasis, og al koollikter
mellem 1onarlx:jder- og akti\-isti
dentitet ble-.' undgået. Kalle

Med hen5)u til kommunikations
problemet: Grupperne bor selv
være udfarende. SporgsmåJet om
konsekvenserne ble... udsat Lil
uæsl.e rrwde.

Når en akti'li/elsgruppe "genICJgne
gCJnge" udebli'lf!r fra repræsen*
tanrskabsnlOder kan gruppens
status ændres ril ela/em gruppe.
RepræsentanrskCJbef indstiller ril
besryrelsen ag stom,odel om at
effektuere ændringen. Gruppen
informeres om dens rer ril al tage
besfurningen ap pa. forstkommende
ordinære generCJl/orsamfing. Ved
"gentagne gange" forstL1s: r./dehli
'leise to pa hinCJnden følgende
gange uden ajbud, eller udeblivel
se med ajbud tre gange. Ved 2.
CJjbud skal reprtZ.~enfanrskahet

meddele gruppen om fa/gerne ved
næsle/forlSal ajbud-~debltvelse."
Debatforum og Spansk Dans
melder tilbage om deres holdning
til ""enslående.

Ad IO):

Ad ti):

Der ble'<' gjort opmærksom på, at
punktets oavn var misvisende da
del drejer sig om evt. ændring af
status .fra akthitetsgruppe til
ekstern gruppe. 1 den forbindelse
har Alex talt med to grupper.
Retspølitisk gruppe, 5(]m gerne vil
o"'ergå til ekstern status, og
AlSSEC, som bar lokaler andel
sleds og vist beu-agter sig selv som
værende ekstern.
Med heilS)"D til repræsenrantska
bets befojelse til at ~degradere"

grupper fra aktivitetsS!atus til
ekslern do., var der en del uenig
hed om. dels hvordan reglerne pL
er. dels hvordan de oor se ud. Der
var to.ivl om hvorvidt repræsen
t:1.lltskabet er bcsluncnde organ
eller blol rådgivende organ for
bestyrelsen.
Der var diskussiOn om, hvorvidt
eksterne gmpper er det samme
som heil udefra kommende grup
per eUer ej.
På given foranledning ble... der
informere! om grupPernes pligter i
forhold tit husets drift, nemlig:
Deltagelse ved repræsenrant
skabsmoder, rengøriug. arbejds
weekends og CaIevagter. Til
gengæld har grupperne mulighed
(or indflydelse på Studenterhuset.
Rasmus bemærkede al manglende
opfyldelse af pligter går ud oo.·er de
øvrige grupper,· Dvorfor der bar
\ære en mulighed for sanktioner.
Der var stemning for at formulere
el. forslag r.il tilføjelse til husorde
nen - i wrste ODlgaug med hell5)'D
r.il deltagelse i repræsentant
skabsmøder. idet modet mente, der
bar være en grænse for udeblivelse
og afbud m.b.p. kontinuitet i
arbejdet.
Den forelobige formulering. som
grupperne skal overveje. lyder som
følger:

ikke er mange, der går foIbi dem.
Del blev besluttet at sæne oogerne
i el jaJouskskab. som pI. står i
lranerrurnmet, med det forbehold,
at Iranske Studerende "il have
skabet tilbage, hvis de skulle a
brug for det en dag:.
Ad 8);
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• I hvor stor udstrækning kan
vi forlange at nye akthi~

tetsgrupper skal "ville"
noget med "projekt Studen
terhus" ?

• Km\ man skelne mellem
srudenter· og studenterhus
relevans, og i så fald hvor-

""" ?
• Og hvad mener '\i egenllig

med be~t "Studenterhus
relevans" ?

• Den nye akmitetsgruppe
skal i princippet være åben
for alle studerende, men
hvorledes med gruppernes
indb}'Tdes sammenhæng og
åbenhed - kan/skal nye
aktivitetsgropper
"bedømmes" på grundlag af
disses samarbejdsmulighe
der med de i forvejen eksis
lerende aktivitetetsgrupper
?

Diskussionen er ikke ny, den
strækker sig faktisk helt tilbage til
Studenterhusets s\art. Vi er i vores
sogen efter de eksisterende krile·
rier for og tanker om aku\ilets
grupper i Studenterhuset stOOl på
prorektoffi "notal om Studenterhu
set" fra 1990 (oplTykt j sidste
nununer af Hmavisen), og vi skal
her kort citere el par strofer fra
brevet. Citatet skal ikke forstås
som el udlTyk for el wdiktat W fra
universitetet. oten citeres her, fordi
prorektor faktisk rejser nogle
centrale sporgsmåI. Prorektor skri
ver b1.a:

• Der bør opstilles en priori
leret lisie over ønskede
aktiviteter i huset Ved
prioriteringen bør navnlig
lo hensyn lægges til grund:
Al del er aktiviteler der er
åbne for i princiwet alle
studerende ved
universitetet...

• Det bør end..idere indgå i
overvejelserne om en akti
vitet allerede har rimelige
vilkår inden for decentral
studenterfaciliteter eUer.
uden for uniwrsitetet, om
aktiviteten hænger sammen

med andre ønskede aktivi·
teter og en. er aklhilets·
skabende. De aktiviteter der
prioriteres højest bør
tilsammen være åbenbare
studenterhus al'liviteter og
egnede til at regne husets
profiL

Vi vil på stormødet pr0'o"e at
eksemplificere problemet ..ia en
konkret ansøgnilIg. Eksemplet er
udelukkende tænkt som en illus
tration og kræver ikke en direkte
stillingtagen. da gruppen har truk
ket sin ansogning tilbage.

På bestyrelsens vegne

ChrWian & Kanten

firbczjdswczczkcznd
Vi sk.al (også) i lEltet af sommerferien afholde en arbejdsweekend.

I den forbindelse opfordres I kære husbrugere til al komme llled
fOffilag til b\'3d der sk.allaves. så \1 kan få kobt IDaterialer på forhånd.

Er der nogen sp.3rgsmål holder '\i nuxIe. hver onsdag fra klokken
19.00, elleffi læg ell seddel i værkstedsgruppens dueslag.

Værkstedsgruppen

Indkaldczlscz til arbczjdsdag I Studczntczrhusczt
Søndag dczn 9/5-93 klokkczn 10.00

Der indkaldes hemled til arbejdSdag, som det er pålagt alle akti.. itetsgrupper i Huset al deltage i på linie med
repræsentantskabsmøder, rengoringsordningen og Carevagr.er, og de akti\itetsgrupper der glimrer ved deres
fravær vil blive-taget ad notam i forsommelsen af de fælles forpligtigelser.

Del der j denne omgang skal foretages er en grundig hewedrengøring af Cafeområdel og del af, hensyn ultt
snarlig forventet besog afLemedsmiddelkontrollen, og del besøg kan afgore Cafeens fremtid. Derudover skal
lokalerne på 1. sal ligeledes hewedrengnres, da den interne rengoringsordning akti\itetsgruppeme imellem
har en del al lade stå ulbage. så del må '\i i fællesskab rette op på nu.

Der vit, som ved de foregående arbejdsdage, være fælles morgenbord inden vi srMger ærmerne op og går
igang med arbejdet.

Medbrimg venligst selv en spand og masser af knofedt.

Med ve nlig hilsen

Birgitte Ernst
(Bestyrelsen, Hånfh·ærkerans'..arlig)

[ Om dqtt(l nomm(lr af Hosavis(ln

Som det vidst efterhånden må være gået op for dig, kjære læser, er
Husavisen denne gang usædvanlig tynd - Og det skal vi da her på
redaktionen være de første til at beklage.
Desværre er der ikke rigtig så meget vi kan gøre ved det: Husavisen
består af jeres indlæg, og så længe netop du ikke skriver (mere) til
Husavisen, bliver den altså ikke anderledes.

Derfor en stor opfording herfra til at fatte pennen og grifle et indlæg til
næste nummer!

Redaktionen

1.__-
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Vi skulllZ nødigt havlZ dlZn slags - hlZlIlZr ikklZ i vorlZS hus.
• Et svvr pd Illa' Indlæg.

Vi kunne sehfolgelig vælge, slet
ikke al afholde offentlige arrange
menler for overhovedet at undgå
denne pl'Oblematik. At lade os
skra::mme til ta~·shed".Men det vil
vi ikke !
Del er S','ært at sige, h\'ad der er
rigtigt at gore. Og del er måske

derfor vi endte med "en halv
losning", der måske alligevel ikke
var den værste.

Og endelig: vi kunne lade "ære
med overho..'edet at tage forholds
regler. Det '\-iUe være rigtigt i
forhold til ikke al skabe tl.llØdig
paranoia og panik, men _kunne
blh"t frygteligt, hvis der skete
noget. Måske noget så "banalt"
som en gruppe DQ·brains, der gik
forbi en anliracistisk fest '"

Jesper og Rasmus
SMR

ekslra oje med, om der var optræk
til uro, og acb;aredt: dem om, al vi
eventuelt ville gribe fat i dem, hvis
der skete noget voldsomt, der ikke
Irunne holdes hen indtil politiet
kunne nå al være her. Og det yar
så en aftale. Og der skete heldig..is
overhovedet ikke noget.

Der var således ikke nogle koller
eller andet indblandet. Men del
kunne der have været, og det ville
være, og er, et problem. (Og der
har da været koller i huset fur;
nogle husakti\lster husker f,eks. at
have siddet en lang nat sidste
sommer med en koUe i hinden for
at hindre, al der for tredje nat i
træk skete indbrud i huset. Det \'ar
heller ikke rart, men del ville ikke
haye \'æret mere behageligt uden
kolle. Heldig-,is skete der heDer
ikke noget den gang.)

Men OK. hvad kunne vi have gjort
anderledes, når nu vi onskede ikke
at stå helt uforoeredt?
Vi kurtne have planlagt eventuelle
sikkerhedsforanstallninger
sammen IDed dem, der den aften
log cafevagter. Det ville ikke have
været særligt nemt, men
indrilmmet - '\-i kunne have gjort
mere ud af det, og det ved \1 så til
næste gang. Det ville også have
krævet, at vi skulle have oven'e
jet/arrangeret sikkerhedsforanstal t·
runger i bedre lid. og det er helt
sikkert - det skal vi nnder alle
omstændigheder' gere en anden
gang,
Vi kunne også have sagt, al de
yenner. der eventuelt kom og hjalp
;il med at passe på ikke måtte have
køller med. Det mener vi ikke.
Køller er ikke ulovlige, medmind
re de ben)ttes som våben, Og de
venner. der er laie om, går ikke lel
i panik, og ville ikke tage koller
frem, før det var rwdVendigt for al
forhindre situationen i al udvikle
sig til noget meget slemt. Ligesom
de omtalte venner overhovedel
ikke ..ille blande sig, medmindre
der var tale om situationer. som

I ""mgt" og. andre aktivister ikkekunne klare alene,

Aia
Værkstedsgruppeo

Sociall Forum

Il(xJvendigt.

Disse s~e fandl sted i dagene
op til festell, og meningen yar så,
al de venner, der ~1- dukkede op.
ville bnve præsenteret for aftenens
cafeaktivister, så misforslåeiser
ikke opstod, heller ikke. h'\-is del
pludseligt brændte på. Dem vi på
forhånd ha'..de snakkel med kunne
dog ikke konune, hvorfor vi istedct
på sel'ie aftenen fortalte nogle ar
de gæst.er, vi i forvejen kendte om
situationen. og bad dem bolde lidt

Vi valgte istedet den "mindste"
løsning: At sporge nogle bekendte
i del antiracistiske miljø. om de
ikke havde lyst iii at deltage i
festen. og det på en sådan måde, al
de holdt sig ædru og påpasselige,
såfremt noget skulle ske. Og der er
laie om - om man så bryder sig om
de! eller ej - mennesker. der ikke
bliver skræmt så let. Og det '\-i1le
så yære op til dem, om de ville
have nogle rør i nærheden, som de
!=-~ f;;:.':':: ::;:;;:-.. ~~."!::; del Mev

Vi ville dog nodigt stå i den situa
tion, at festen virkelig blev over
faldet, og vi intet ha"de gjort for at
forberede os på det. (Som en
mindre betydende delalje kan
nævnes, at vi ha..l:1e måttet garan
tere at erstatte det afrikanske
v-dluh g.;di. hYis d;;:; "te-; ~.:::lab",

da deres forsikringsselskab ikke
\illc dække et sådant tab, grundel
at festen var "politiskM.)

For eksempel kunne vi have valgt
den løsning at h)Te et vagtselskab.
Men den slags haJ vi ikke råd til,
det vtlle ooelægge stemningen
med uniformer og schaferhunde,
og vi ville ikke fole os trygge ved
al bliv-e Mpasset påM ar mennesker,
som ingen kendte.

studerende (det vTI give dårlig PR
for racisterne al ~lilte" os) og fordi
..i ikke er særlig offensive i vores
akti\ileter.

r
KAli VI liA' DET I VO~ES liUS II ?

-~~-----;-;::-;:::~~~
Da jeg erfarede at SMR. til deres Men når SMR. uden videre Men lad os endelig tage den op at
anli-racisliske fesllordag d. 17.0.J beslutter noget sådant og oven i "ende, også som f.eks. et S','ar i
ha~l:1e taget kontakt til Anli kobef ikke informerer det husavisen.
Fascislisk Aktion (AFA) for at hjælpende cafe-personale
garantere sikkerheden for band og omkring situationen grænser deL
ptlblikum blev jeg mildesl tall til uansvarlighed.
temmelig opreo,'el Det '\-iste sig al SMR må. ikke glemme, at de er en
de ud over at skulle være der gruppe i et hus, der engang flotte·
havde deponeret et arsenal af de sig med sloganet Mfælles sag
våben et sted i huset (knller, under samme tag". og at alL grup-
måske andet). perne foretager sig falder tilbage
Jeg Ylllgte den aften al lade være på Student-erhuset, og den beslUl-
med at tage den aftalle cafevagt i ning der blev tagel den aften
protest mod, hvad jeg vil kalde hører ingen steder hjemme i el
brud på husets '\-'edtægter, Del kan demokJatisk hus,
yære, ar der er nogen der mener
det er et tolkningssporgslIl.ål.

"Når yi ~iAi :>UtD alUt.llguf lii ei. anil

racistisk arrangcnent, er det
rwdvendigt, at \i overvejer, om et
sådam kan indebære en sikker
hedsrisikø, De fleste udadvendte
aktivister og grupper i det antira
dsliske Pliljo har modtaget trusler;
he1di~is er det sjældent, al disse
trusler realiseres, men ael er da
sket, også ved offentlige arrange
meDIer. I SMR Tegner vi os ikke
som særligt udsatte med hensyn til
overfald. atleDtater og lignende,
hl.a fordi vi som gruppe ikke defi
nerer os som socialister. fordi vi er

Allerforst. VI er ikke glade for den
situation. overhovedet at lænke i
Msikkerheds·"baner. når vi arran
gerer antirncistisk: fest. Man kan
mene, al det er paranoidt at tænke
j de baner • og del er del måske
også. Vi regnede da heller ikke
med, al nogel \iDe ske; og del
viste sig da også at blive en
usædvanlig fn:delig og hyggelig
aften i Studenlerhusel.



Ang. nzttfllsflr til Informationspjfltfln

Skulle en gruppe af en eller anden grund onske aL
anfore retleIser til beskrivelsen i Del BIa Hæfte. ogsa
kaldet Inforrnationspjecen. bedes dlsse tilflyde
redaktorererne afdenne efter folgende reLninglinier.

side 8

forefindes i fredstid i kontoret i Sludcmcr
huset til ,'ensrre for doren. når man kommer
ind. forudsar at man kommer frontalt ind ad
doren. eiler hds man kommer baglæns ind
efter at man har foretaget en 1800 drejning
om sin egen (lodrette) cemerakse.

Alt dette skal være gjort inden den lI6
1993.

,.
Rettelserne nedfældes med leLIæselig
håndskrift. eller om muligt ligefrem
maskinskrift på el slykke h,idL dobbeltlimel
A~-papir.

I
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I

I

2. Dette papir anbringes nu i en knyert eUer
kan (hvis dette af praktiske/principielle
grunde ikke lader sig gore) foldes. Ved en
foldning forstils een enkelt sanunenlægning
på n·æTS af papirets længsle kant. hyorl"ed
modstilende hjorner pil Sal/lilIe side af papi
ret bringes o....erens. og den i papiret her...ed
opslåede ryg klemmes sammen med een
glidende bevægelse af hojre hilmis pegefin
ger (delle konstiluerer den egentlige foJd
ning~ foldningens essens. s.a at sige). Diago
nall foldede ark '·il bli\i~ kasseret ulæst.

lnforrnationspjeceudvalgel/Rasmus

J. PapireUku....erten anbringes nu i bestyrelses·
medlemmet Christians boks Denne

~----------------------------------,

1. maj i Studenterhuset

11""I_u"'I'<T
I~'i_b~""~.•.'

Morgflnmad kilO.
Bannflrmaling

Talflf {hvis ncgfln tor}
Afgang kl. 12•••

f!""I""_u"'f'''"
1~'l"';';"Ji"",,,""

Rod Front-gruppen. socialudvalget
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Refcnat af Generalforsamlingen
I Stodenterhuset d. 27/2-93

Dagsorden:
l. "aJg af rererenter og

dirigcnL
2. Godkendelse ar

dagsorden.
3. Formandens beretning.
.l.. Freml~ggclse af

åuregnskab ror 1991.
5. Valg til be~1yrehe samt

""alg af re~·isor.

6. Indkomne rors!(Ig.
7. E,:entueIL

~Snarlig pladsmangeJ"
ændres til fonnu1cring om, at
huset allerede på nu\'ærende
tidspW1kt er presset på plad
sen. bl.a. med dårligt arbejds
ntiljo Iii folge.

Ad. 4: Anregnskab.

Casper fra bestyrelsen fremlagde
regnskabet (der ndle\'eredes pil

skrift - og kan beses i kontoret)..
bl.a. med følgende kommentarer:

Rt\isoren tager forbehold for
periodcrl 111 - 1/5 ·92.
(periOOen for ansættelsen af
kontorpersonale) hvor bilag
og påtegning af bilag er
manSelfuld.

Kassedillerencen fra perioden
for ansæae1sen af kcmlOrper~

sonale er nu næsten

velkommen til at aflevere'
indlæggel på diskeIIe (det
sparer os nem'fj' for en del
indskrivningsarbejde) med
angivelse af benyttet tekst
behandlingsprogram, eller
der kan skrives ind på regn~

buens PC'er (snak nærme
re med Karsten herom, hvjs
ikke du j forvejen har en
allale) - men læg da også
en seddel herom i duesla
get.

Redaktionsgruppen for
dette nummer bestod også
denne gang af Karsten
(regnbuen) og Rasmus
(Studerende Mod Racis
mej. Redaklionsgruppen
er, selvfølgelig, stadigvæk
åben for alle interesserede,
og du behøver blot al
henvende dig til en af os,
for at f~ oplyst næ~te

redaktionsmøde (er nemlig
pl. endnu ikke fasllagl)

Alt det praktiske

Jesper.
Jacob.

Christian.

Forhandlingsreferal:
8~sI1lln.ings'derat:

Dirigent:

]2 tifstel!eværende (+ et b:un)

fra besl)"xe1sen, SMR..
;afegruppen. KfS. fOlD. Imer·
national ForeJl.ing. Debatfo
rum. Regnbuen. HllS<1.\"i~en.

K0KS.. skakgruppcn. musik
grupperne. saml de anstllle.

Som I lorhåbenllig har
bemærket udkom Husavi
sen ikke i sidste måned
hvilket vi her på redaktio~

Ad. l: Valg af referenter nen bekJagec .. lidt.
og diri~ent. Vi håber naturligvis at

HusaYisen udkommer
(mere) regelmæssigt Irem
over.
Vi minder om at dead·/ine
stadigvæk er den 21 'ende i

Ad. 2: GodkendeJse ar hver måned. Redaktionen
dagsorden. ser sig stadig !orpligtet til, at

G
_le· give enkeltpersoner eller

el1e•..worsamlHlgen konstate- . . .
redes at være rettidigt indkaldt grupp~r lejlighed fjJ .at svare
Dagsordenen godkendtes. på artJ!<1er, som direkte er

mønlel på disse, og at
Formanden.s HusavJserF s~ vidt som

overhoved mUligt bringer
al/e indlæg skrevet af

dette nr. af studenterhlJsaktivister ejler
loIk med tilknytning Iii
samme.
indlæg afleveres j husavis
reden i dueslaget (i
værkstedet). Du er meget
mere end mere

Ad. 3:
beretning.

(Se andetsleds j
Husavisen)
Formandens beretning god
kendles med følgende tilføje!
ser I ændringer:

pr. 3UII -92 var der 761
medlemmer.
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Fra ~vdoklionvn

Der .findes dog en dispensatioru:lJl.l.I.lighed... Man huJ. hJ:nVl:ode sig
personligt til et redaktiOIWIledIem og tale sin sag. men man skal
fandenedem.e have nogle gode argumenter klar.

Omkring anonyme indl<tg. [
Husonisen har modtaget forskelligt materiale til offentliggørelse, som
ikke var påfen forfanerens navn.. Dene har foranlediget os til al udar
bejde nogle retniagsLi..nieT for. hvordan Hus:Ftiseu forholder sig til den
slags,

Normalt \1.1 alle indlæg, der bringes i Husavisen blive b13.gt uforkortet,
og tned angivelse ar. hvem. der er forfatter. Sådan. er det bare. Grunden
er, at så er den Abne og frie debat sikret,. og samtidig vil Huset i højere
gr.UI kunne styTe udl;:n OID. kollflikter om. !svem der egentlig har sagt.
hvad, til hvem. hvornår etc.

fuldst<endigt Udredl, bl.a
gennem opklaringen af
ægning betalt Lil ProSoUIld.

Konsi~toriullls Forretningsud
valg har modtaget afregning
over de midler, de har beviJli
gel. os,

Væsentlige ændringer 1ft.
budgetleret er dejs opnonne
ringen af de ansaltes timetal.
dels sillrre omsætning i
cafeen end budgetteret.

Gælden til Studenterrådet er
nerlbragt fra -1-0.000 til
15.000, Generalforsamlingen
gav udtr)'k for. at restgælden
burde betales snareSl.

Af hensyn til regnskabsførel
sen ville det være funktionelt
med ka!OSCBpparat i cafeen •
men hvor praktisk dette vil
~'ære i. wgUgdagen må disku
leres nærmere.

Fra rruxiel blev der udtrykl
tilfredshed med regnskabet, der
goUkendtes.

Ad. 5: Valg til bestyrelse,
samt ar revisor.

Fra besl)"reJsens side fremlagdes
afstemningsproceduren: l stemme
pr. person - Dg mnvalg såfremt
nogle kandidater ikke modtager
steuuner. og bestyrelsen ikke er
udfyldt. Hvis ikke der på general.
forsamlingen kan væ:lges en fuld
tallig Pest)'lelse afholdes eks1.raor
din~ gcneralfor"amling Uk:U
suppleringsvalg.
Hertil udtryktes utilfredshed med
kun at kunne afgive en stemme.
bl.a. da der herved ikke kan ske.l
Iles meUem tilfældighed og mistil
lid. Yderligere fremsattCi ønske
om afklaring af nlulighedeu for på
en generalforsamling at kunne
fremsætte mistillidsvotum til en
dier flere af de opstillede
kandidater.

Hah"delen af bestyrelsen er frem
over på valg hver halve år, således

al best}7i:lsesmedlemmer stadig
vælges for et år ad gangen,. men al
kontinuiteten sikres. Derfor ornke·
des en rilkendegivelse af, h..-orle
des overgangen hertil kan sikres,
dvs. hvem af de valgte: på deune
generalforsamling. der vælges for
c:r halvt WI~·. et helt år. Dette
afgjordes ~'ed en vejledende
afstemning:
Alternativ l: De kandidater. der
modtager flest slernnler sidder for
et helt år.
Alternativ 2: De genopstillende
sidder et halvt år, de nyindvalg:re:
sidder for el heIl flt.
Alternativ ~t' ~'algtes med 16
stemmer mod 5.

6 personer havde på forband
meddelt deres kandidatur. og
havde fremlagt sk.riftlig præsenU
lion (som kan beses "ed henven
delse i konlOrel). Disse "3I":

Karsten Madsen (Regnbuen.
Husm"isen - ps}'kologi),

Erik AJbrechLSen (Bestyrelses
formand. caf6a.nsvarUg.
musikgrupperne - spansk)

Christian twillrtin Aabro
(SMR. Cafegruppen
pædagogik)

Birgitte Ernst (Bestyrelses
medlem, Regnbuen. SMR 
psykologi)

Rigmor Tetevide (Best)ielses
medlem, SMR ~ !Mlskund

""'b)

Cathrine Myrhøj (Bestyrel
sesmedlem. .:illegruppE.n
damk)

Yderligere meddelte følgende
deres kandidatur:

Elisabeth Jessen (c:a.rtgruppen
- statskundskab)

Jacob Lee (lO-tiInersansat
stntskundskab)

Kandidaterne pr~ten:de sig
kort mundtligt, hvilket bl.a. afSled
kom diskussion om lil5tåelse af

kompetence til bestyrelsen. samt
om bestyn::lsellS • ma.oglende 
brug af husavisen.

De opsliUede indnlgtes - under
klapsalver - ""ed fredsn'g.. Der
opstillede ingen suppleanter.

Som intern revisor "'a1gre~ Rasmus
Helles (SMR - filmkundskab og
lomsthis\orie).

Ad. 6: Indkomne forslag.

(Forslagenes skriftlige fremstilling
kan beses veJ henvendelse til
kontoret.)

A: Udarbejdelse af proce
dure ifm. eksklusionssager.
(v. Leif Christensen)

Fors\agets ordl}'cl:
~nel pli/ægges den konunomJ~

bestyre/se af udarbejde forslag iiI
procedure mht ekeklusionssager
(den nuværende paragrof 7. stk.
1-4 i vedlægfemf!) i Sludenterhu
sel - eventuelt al gennemfore delre
arbejde gennem samarbejde m.€d
universirefsadminisfrationens
jurisrer - 08 via fremlæggelse og
diskussion i RepræsenranrsJ:ab og
Slarmoder ar bygge deTte ind i
Sludeflf~..huS4!IS husonJm. ..
Forslaget begrundedes i. den
pcobh:ruatiske gennemIorelse af de
to eksklusionssager - bl.a mang
lencle skrilllige eksklusions
begæringer og manglende infor.
mation til de eksklusioniliegærede.
Bestvrelso::n log denne kritik ~

sig, ~g forklarede den mangelfulde
fremgangsmåde med uavlhed og
al i det mindste den sidste
begæring ansås ~at være langt
ude",

Kar$1.en foreslog. at en procedure
bwde indeholde en passus om, al

best)ielsen far igangsænelse af
eksklusionssag bar forsøge at 10se
den givne konflikt på
indholdsmæssig vis.

Der fulgte en længere diskussion
om forslage!5 formulering om. at
prcx;edwen C\lentuelt kunne udu
bejdes i samarbejde m.ed uni\'ersi
tetsadministrationens juriSler.
Indsigelsen begrundedes i et ønske
om ikke at indblande dIer pirre
universitelsadrni.n..islfalionen, der
tidligere har vægret sig ved at gå
ind med juridisk ekspertise. Leif
fastholdt formuleringen med
hemisning lil, at f0t'51agets ordlyd
bio! åbner op for muligheden.
Casper valgte herefter at stille et
rnodfonlag, hvor passussen om
uni,'erilielsadministraUonen
sll}'ges.
En aIslentn.iug ga~' følgende
resultat:
For Leifs forSlag: 8
Slenuner.
For Caspers forslag: 3
stemmer.
11 llI\dlod al ~lemnte.

Leifs forslag andende udarbejdel
se af procedure blev således
vedu!!et.

B: Vedtægtsændringsfors
lag vedrørende bestyrelses
valg (v. Birgitte Ernst og
Rigmor Tetevide)

del 1; ~KWldidoter, som ønsker al
opstille li! best}'f'eISen, skal senest
J4 d(}ge Inden den aJho/dle gene·
ralf07'somling meddele den funge
rende bestyrelse sit kandidatu ..."

del 2: "Kandidoter. som ønsker at
opsrille til bestyrelsen, skal senesf
I ~ dage inden den afholdte gene·
ralfor,{ornling raYe er skrlfiU81
opsrilfingsgnmdlag. som k:opieres
og udJweres pd
generalfor,somlingen. "

FOI!ilagene begrundedes med
ønske om seriese kandidater, saml
fremlæggelse af et rimeligt grund
lag at tage still.ing ud fra.

Der fulgte en længere diskussion,
især omhandleude .f»lgende
punkter:

al. nodvcndigheden ar ekstra
ordinære generalforsamlinger
til suppleringsvalg bor
undgåes.

at det ikke skal være muligt
at spekulere i ikke at indl....-er
skriftligt opstillingsgrundl~g.

at der for generalforsamlin.
g<:ns deltagere bor ~'ære reelle
..algmuligheder.

at muligheden for kup bor
begrænses,

at det skal "ære muligt at
tilmelde kandidatur, såfremt
de indtil da opstitlede ik1:e
vurderes at kunne udfore
bes!)Telsesmbejdet
tilfredsstillende.

På. dette tiaspunkl. aIholdtes en
afstemning. om hqmidl der burde
indfores bindende vedtægter
omkring forhands!llrnelding af
kandidatur: 5 stemte imod, og 12
stemte fOL

Herefte[ ble-' der ellighed om
folgende ordlyd:
~KlIndidofur ti! bestyrelsen
meddeles skriftligt til den siddende
bestyrelse senesr J.I dage inden
afholdelse afgeneralforsamling. I
lilfælde afaf opstiUede kandidater
er lig med elJer mindre end plad
ser pd rolg. hm der opstilles pO

generalforsomlingen, og
vælges ligebereUigel."
Denne (omlulering vedtogeS,

C: StllJing.'ltagen til del negative
S\'ar på 2lu.øgningen om 2. sal 
og opfordril1g til at arbejde ..ide
re på at få 2 s.alen. (v.
visioDsmødet ti. 912 1993.)

l fæl.Jesskab omfonnuleredes dette
til:
"Besryrelsen opfordres til fOrlSal
at arbejde med of få 2. sal dIer
andre lokaler, j overensslf!mmelse
med grundplamn fro Sludenferhu
sef fro 1984, "

Denne formulering vedtoges.

Ad. 6: E,,'entuelt.

Under dette punkt diskutl:relles
ikke-KU-studerendes mulighed for
al få indflydelse på de daglige
beslutninger. saml muligheden af
al omdanne Studen!erhuset til
"Danmarks StudenterhU5~ og ....1
kl)m.lUe på finanslcn!en.

~1ødet afsluttedes i god ro. orden
og stemning.

Refl:rat ~'ed

Jesper Lund.
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FORMfitlDSBERETtlltlGEtI Medlemsregistranten
VED FOREI'lII'lCiEI'I STUDEI'ITERtiUSETS CiEI'IRflLFORSflMLlI'lCi

LØRDflCi D. 27/2-93.

Carlsund, N~~ola3 IN:;:~

ChriHcn~"n, "'nn""''':~~ "2::'e :1<1:
;;onotfras, :sa"..L :~::.

Oah13~ru"" P"'r nrr~

O.. L',;'", L"" So IS!:.
Damle~ , p..<rotln IS:~

0".<', K:or<;",ec !: Il'~<'

Oi",..="'o, ;<,o"'"t~o :l;,~

Ora~'fed, ](~trln "aco ,Nn:
nySO:l. S<'I1",:lot INE
pollo~~ld. ;' ..~ig 1:<:-~

<:klo, lars !NTE
n~a<, H"ll~ :N1[
Sng..15, Ellen WT::
, .. l ~ ,..,g, i:,,~ INT<:
fa',a:", Dondo" I~,::

fej~"tov, !Jo=~~" A.1:~: iN!E
,enk'!l, Stuaro INTE
'orna~i-ero. "<)~""n~ :}:~::

fors.:;r"m, Johan !s:r
Foss",", Si,.rcd INE
:ran ...n, Kar~ INTE
Geer<:s"n, L..rs ?lco :'ITF:
GJerde. Ricb~rd rN!E
Gr ..b<::ewska, A.nna ~~~'.a !I<T~

iJ,"an"e~, Rlc~atl:l I/ir~

iJo,,~cry, ile".rain !/i-':E
"r'.l1ll, Cl'Larlo",~e INn:
G"nna~"dotu~, Gunnh,-l~ur iNIE
H..ns ..n. St..>!, Hal~he :~n:

Hansen, Kl..aus Su.tf"", IN"!E
Il,"'sen, L-ls .. ilruun ,:<:::
Ilanse,. !hor~i.. r" ;~E

Ilarl"od, Chris :iN"!:::
ila",~ ..", nh,,~ja's INE
Hcnr-l'l""s, 11.. ,.0 Cas~=o lN"'CE
ltiltu,en, fj..lkki :iNE
Hopst:a, Mi,,~" INTE
iluybe•• Corne1i" "'dri"."lus H'TE
H!lloaUinen, J ...~kd IN!!;
Itkonen, Lena iNIE:
Jakoh.>!n, ;';atrine IN7"::
J"nsen. Mn.. Vib..ke ::;'1'';:
.r.. ns,",", .ran Ulrich Illt!:
J"psec., Tr~n.. IN!E
Jon~s, "ernDn :;:NT::
Jones, David IN1'::
Julsic.<!, Mar:ln UH,_
J~n'1'" Ann"to .. IN'I'!:
J<I'"\Iens ..n, H~sse S, G. HU::
J ..r~.. nse", El''''''''t.h :~;:t

](aczurba, mcll..el T",.. ..,'''~ 'NIE
K"ul1ns, J(""spars IN!E
Ke~ki, Kina :tl'l:r.
Knippschlld, J:"atharIn.. IN![

a-0425
c-OSS2
<>-oa22
,,_077q
a-oa 07
a-J422
"_J710
..-·J7~-'
a-%61
a-J616
..~)1~;
a-oa~J

a-0629
<'I-ozsa
a-0261
a-Od2g
<'I-OH9
a-oa79
,,-oan
b-on8
a-077a
a-C2n
a-C~ )7
a-[;02
a-ca:~

a-06<50
a-0201
d-OlO)
a-0793
a-0~64

a-OZM
<>-06J1
.,-0,32
a-Ol0~

a-aHa
"_0718
...-01a~
a-oa33
,,-0~ti5

"_0208
a-0"84
a-O,9~

a-O'6~

a-OE94
"--08~6

b-Oi07
...-oali
a-Oa21
a-0257
b-065a
~-O~5'

a-Oa30
a-06)5
a-o~n

a-OaH

Jacob, medlemsregi5l.reringen

Venlig hilsen

Annemarie Eie Christensen (Inie)

og der mangler bekræftigelse på.:

.Frode Hannibal SundOO (musik)
Sli:t;n Larsen (cafe)
Dorte Mølle Pedersen (SMR)
Anneline Juul (SMR)
Anne Mette Østergaard (køks)
Morten Reichel (Musik)
Torben Simonsen (Musik)

H,msan, St.."n ?
J"n3~on , M.i<k"l
](~~oEnss..n, Len.. ?
!oksvi~, NieLs ,
"'q'le~, Si1llon CaEa
Mcie~"en, Ri"." Cafe, Vild,
Bo""..n. j(a~i"a N CaEa
cI","s, Ma~i"nne c"e"
Hansan, 3dn Luntlg~een CaEe
nolt!""nn, S~nny CaE.. , rOto
i<ald<o=. Role C..E"
Lund, Mad" Cota, cJrn
It/rhaj, Mne C"thrina. Cafe
p"ter;en, l.ars ~otk Caia
Thorborg, Jakob cat..
1.0''''''_1, so ....n CA,fE
Boee1,." Sti~ Foto
Brod..:san, Jakob Sty:'J" ,oto
Lnnsd"ttir. Thora Pca' ,oto
H~n",,". Vih.. ? ..l~ fotO'
Iversen, Jen" L. toto
Jan~~en. Pe,eo fot"
K4uusa, Chrlstina rOtO
o'lkj"lo~n, Mikkol ,oto
s .. r ..ns..n, Cla"" [Jantzer fot"
Å3~rup, Nln .. Braser:. fOTO
Jenser., Jens 'O!O
Kl," ..r~od, Ld~~ '010
~utdy. C:. M. inta
Vookkc, flann.. Inte
CQnde, Anqal P InTo:.
ll.h.lskO'l. UH INT..
}'"dr...-'S , P.ob~r~ INT...
Saj"r-<la~.se", lIelle INT..
?, "'s~rid INn
Ad,uuo". Rob IN!!:
"'dochic, Silvona 1,..1'2.
Agersnao, Louise IN!E
Alo"so,' Sol..d~d IN.;:
Anders~n, Anne Riis 1NTE
/'.nolersen, Loulse Caroline IN!E
Antchev,,~a, reva IN1'::
.'trcher, ilndr_ INT<:
!'.rnold" Sigurdur IN![
&,,"oU"i, Ma'Slmo IN'et.
B.. rro"tewicz, Doro~a IN!:;
B..r~, Thom..s H INTE
Bidstr~p, Daphne IN'IS -lo Cafe
!ljergfdt, Po.... IN1E
Bo..no, Franci3 O. O. lNIE
Brad{ord, Dudley INT<:
Syskov, S..r .. n Ca"'blo 11'.<:
a"ttch..r. I\rnd IN!:;:
B~H, ,rt...deri<e Hr;:"2:
Cald'oo..U, Em<na w:n:

.

Vi har pr.12fJ flet 916 medlemmer i foreningen
Studenterhu_~el cg det er jo glædeligt. Men der skal
5ladig gøres en indsats, idet der er mange med
daglig gang i huset som endnu ikke bar ftet meldt
sig ind, Der eI -tidligere i gruppernes bolc.ie lagt en
opfordring IiI de aktl.....e cm at melde sig ind.

Herudover Jean det oplyses at der mangler bille...tt: på
følgende:

Da dette ikke er nok skal jeg således her i husavisen
()pfordre til al man checker nedenstående liste (JVer
de husalctive. om man selv eller kender nogen som
ikke er med på. listen.

a-011:6
,,-0395
a-OU6
,,-0144
"-Ol~l

b-OnO
a-0912
"-07J9
a-OJ62
c-ong
c-onl
",-04~e

a-0020
<:-,P40
a-[JOlg
,,~050J

D-0~l;3

a-0024
c-OO~8

"-01 n;
a-0023
,,-ines
a-O{;9D
a-O?O~

a-00B7
a-OBH
,,-0736
"-Os.o3
a-0851
a-075)
a-OaJl
a-077~

,,-c!7aJ
a~oa!'l

a-0205
",-0266
..-O~$O
",-0263
,,-0442
",-0210
,,-aalG
4-0695
a-O:ES
",-0254
..-Oel~
,,·Q?7S
..-Oag4
..-ona
~-08~4

,,-0866
,.·OBU

I b-06S"
a-041~

L:gi~;

--------------------'

Studemerhu5-lnio, der fonnodes at
udkomme 4 gange årligt. En
brochure om Studenterhuset. d<:r
har været længe undervejs, er
netop i øjeblikket j tryk.\;'en.

Erik AJbrechtsen
Formand

I kølvandet på vedtagdsen af en
eksklusionsparagraf til vedl.ægter
ne på sidste gellCralforsamling,
har 4 medlemmer af Studenterhu·
sel været begærel ekskluderet.
BestYTelsen har ikke fundet., at der
på nogen måde nr grundlag for
dette.
De mange diskussioner Dm losning
af inLerne konflikter, som prægede
sidste ~riode, er nænnest gåeL i
sig sej..... igen. Grundene kan være
mange, men en grund kan være
det mindre eksterne Dg interne
pres, hvor det for det sidstes
vedkommende, SQm tidligere
næ....nt., kan være en lettelse af
arbejdsopgaverne p.g.a. de anS3.t
les tilstooc,ræreJse, der har forarsa
get dette. Jeg har håb Dm, at denne
afla.stning ikke gør, at entusiasmen
fors....inder og ansvarslosheden
træder i stedet.

De 500 medleromer, som \Ii skulle
skaffe inden JII12~92 for at ft
udløst KF-bevillingen for '93 er
forlzngst skaffet MedlemsUlliel
var ved årsskiftet 761.

Vi har af pri'<'aLe fonde lået tildelt
ca. 47,000 kr. De 11.000 er
øremærket W indkøb af 11-'- og
video-udstyT, ca. 16.000 går Lil en
mønttelefon og 2 ]{ 10.000 er
tildelt os uspecificeret

M større anskMfelser skal jeg
nævne en pe'er til de ansaue.s brug,
en kopimaskine, el a}amlS)'stem og
et nyt rwglesystem. Udover det er
dl;cbrugl en del midler på tyveriSi
kring, da huset efter Del Krimi
naIpræ'<-enLive Råds skøn var
gennemhullet som en si.

nodvendlggor inudlerud at \'l

hurtigt .får adgang lil flere lokaler,
hvis den positive Ulhikling fortsat
skal opretholdes.

Vi har i februar udsendt det føfSte
nummer af do medlemsblad,

På bestyrelsesplan skete der efter
sidste generalforsamling en SlOrre
rokade p,g.a. et ntistillidsvorum.

. studierej~c og de nys "edlagne
vedl.ægtSændringer. hvorefter R)'e
medlemmer i bestyrelsen i sidsle
penode nar være\. Rigmor Tele..i
de. Cathrine Myrhaj og Jørgen
Bitseh. Studenterrådel ....·a!gte i en
periode al sencle en Iepræsentant
til deres eksterne plads, som iudtil
1I1~93 bæ" væ!::~ be;:?~ æ ?-..f.ik.l:;r;!
Stramsted.
På gruppeplao er der oprettet en
værkstedsgruppe, der ligewm
cafegruppen har fiet obser·
val:0rslatu.s i repræsentanlskabet.

Københavns Universitet har i
perioden bidrageL med 27.000 kr.
til bygning af en væg på I. sal
ovenfor IrnPjleIl, og vi er så sent
som ig3.r kommet iod under
KDbenhaU1S Univtr5itets store
o;:ntrale lelefonsystem med to nye
nWlUe hhv. J.S323lS61 W kontorel
og 352]]860 til cafeell Universi
letet har desuden afslået en
ansøgning om brug af de tomme
lokaler på 2. sal. Manglen på et
stabilt og rolig\ axbe,idsmiljø

M nye folk i hlJSi;t har "i siden
sidst Iået ansat <:11 1}1lmand til at
varetage musik· og debatarrange
menteme, en cafemedarbejder fra
ungdomsgaranLien. en langtidsle
dig til varetagelse af praktiske
opgaver saml i perioden frem til
17. marts en ekstrn militærnægter.
Desuden blev det i december
be.dnttet at opnormere timo.:tallct
for vor akonoIllisekretær og
cafebestyrer med hver 10 timer
ugentlig pr. 1. januar 1993, da
begg~ stillinger ......ar klart
U!ldem~rmerede.

I ptlloden siden Sidste genetalfor.
samling har fureningen formået al
opretholde det samme høje aktivi
leIsniveau, som der biC'.' lagt op Lil
i sidste ~riode. Men hvor det boje
aJ..'tivitetsnivean i sidste halvår
blev opretholdt af, at husakLivister
m: løb stadig stærkere for hver
dag. med de kOClSCkvenser delte
har haft i farm af træthed og frus
tration, s.a har iRdkoringen af de
fastansane i de daglige a.rbejdsruLi
ner betydet en kæmpe aflastning,
som har givet mere ro i arbejdelog
gjon det milli.gt at planlægge, og
ikke hele tiden skulle løbe efter
opgaverne.
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~yt fra bestyrelsen

Ansvarsområder:

Rigmor
Karsten
Cathrine
Christian

Udpluk ar månedens nrige
arbejde i mfætdig rækkefølge:

Vi har efter generalforsamliDgen
konstitueret os på fDIgende vis:
FDrmand: Erik
Næsuorhinde: Elisabeth
Sekretær· Rigmor
Kasserer: Jacob.

Intern booking:
Nøgleansvarlig:
Caf~arJjg:

PR·aIlS\-·arlig:
Kunst, kultur og
mU5ikansvarlig: Erik
HåndværkeraIlS\-'arlig: Birgitte
Husa\is ansvarlig: }(Mslen
Lobb;f: Erik., Birgitte og Rigmor

Der er nu opsat mønttelefon \·ed
trappen ned til kælder WC'erne.
Tlf. nummeret er det gamle
Studenterhus-nununer: 3313 6592

Særskilt oogleled til del nye
gruppe-komor samt implemente
ring af"\-·ælkstedsgruppens nogler i
det samlede ooglesyste~ er bestilt

Vi mangler nogle retningslinier og
perspektiver for ansættelser j

huset. Blide ~ kor1 sigt såvel sor~~

på længere sigt.
VI beslutter al tage spørgsmålet op
~ næsre stormøde og m!ske der
nedsætte el udvalg. der kan arbej
de -videre med problematikken.

Som pålagt af stormødet, har
bestyrelsen via Alin Bel Per
OlseI15 breo.· til rektoratC:l ud1C'V1:·
ret. De inlh'o!verede paner har
Bet en kopi af blevet.
Vi besluuer på baggrund af bævt;:!S
injurierende karakter og Per
OlseI15 øvrige måde at indgå i

En gruppe psyli:ologHtuderende
Dnsker at l.n-e "klioikØ i huset. De
øffiker at Lage bet.aling for deres
tCJ<l.pi-5lo:ssions (250 kr pr. lime),
og har ikke studerende som umid
delbar målgruppe.
Vi afviser gruppen p.g.a. okoRO
misk ind~ening og umiddelbart,
fonli de ikk.~ henvender :;ig ti.!
studerende • men mere blot har
brug for centralt placerede lokaler.

Skak:gruppen afholder skakturne
ring sondag den 18. april kl. 12-19
i caf«n og del rode rum.

Vi diskuterer sagen i beSlyTelsen,
specielt ud fra del principielle i al
alle arrangementer til d.d, har
,"æret gratis-arrangementer, og at
vi ved at godkende en fest med
"enlle Abner op for en Dy praksis
- en ny praksis som der i huset er
megen uenighed om.
Efter at ha\"t vendr. og drejet
problemstillingen ender \i op med
at foreslå cafegruppen, at
medlemsfesten skal \·a:re lukket og
kun for medlemmer (og at der
altså derved ikke tages entre for
ikke-medle1J\fllcr), men al del
under festen bliver muligt al tegne
medlemskab lid fra de sæd\·anIige
krilerier i doren. Vi forestiller os
en speciel discOWll medlemspris
pga den korte tid. der er tilbage
inden studieåret slutter

De danske Baha'ier (en religi.0S
bevægelse) ønsker optagelse i
huset som aklhitetsgruppe.
sagen er stadigvæk under behand
ling, og ...'i "\-"tnder sandsynligo.is
tilbage til den på næste stormøde

Konstituering at lIeo oy
bestyrelse:

Socialt Forum har søgt opLagelse i
huset som hU5gruppe. Gruppen
beSlår af folk fra buset og bar som
perspektiv at skabe et rum. hyor
grupper i !wset kan medes ufor
melt p3. lYærs af faggrlClJ5(:[ til en

månedlig middag, socialt samvær
m.ID.
Vi i.ndstilter fra bolyrel5l:1l5 side
Lil opLagelse og hilser det nye
initiati\· velkQmmen !

Vi. bliver som be5t}Telse nDdt til at
Lage denne kritik tilos: Studenter
husets bestyrelse har faktisk til
dags dato ikke ben}ttel sig af
Husavisen og dennes muligheder i
tUstrækkeligt omfang .... Dien NU
må det være slut..,

Den naturvidens.k::Jbelige legestue
afb.older arrangemeDt fredag den
2/4 lil lørdag den 3/4.

Her folger nogle Øudpluk" fra
arbejdet i marts:

Som del sikkert vil være de fleste
bekendt, bar Studenlerhuset siden
sidste nummer af Husavisen i
forbindelse med den .ha}\·årlige
generalforsamling fået en ny
beslyTelse. Og som del sikken også
"\-il være de fleste bekendt, har
Husa'tiseD lige siden siD opstan
"pW1ket" bestyrelsen for ikke al
forholde sig akti"t i forhold til
dene glimrende fælles
formidlingsorgan.

Cafegruppen ensker at bruge cafe
en d, 15 maj 1993 til en medlems
fest. Man fOlesliller sig at fts\en
en(hidere skal være åben for ikke
medlemmer. men al disse skal
betale enut.

J"c:ob"en. Thoma" I'!VSI
Lund, Ciloe~o !fLlSr
Mucu,",en, Je31"''' Iol'JSi
Mo1L~ .. , Adam Cr.r, MUSI
Hun~sbøg, S..nny MUSI
~!.l"'" 30han B..d'H 11ølle.~ ~S:

IIi .. lsen, J"r,,- Eo MUS!
N<>..-danl, J ..n~ Jo!US!
;\e1.:""1. l'.o~'M Iol'JSr
5j.",0",,~n,' Io::bon I'!USI
Slraa"'J:r, Cl"us MUS;:
S"ndb..: ,:<>da Ha~nH... J. "!Ug[
Iønne"",n, M.i ~hl mSI
Ba'lg ..s"n, Id" tl.':TS
SJ...... r. H...ne In" R:::;:S
K~aru!" Nina ,,;:,5
ill"ck-:-'.ad"an. ""-11'" ;\G8Q
C!lriso"~'''.n. :.,,;! '" il.GBJ. S;..~"

;:riks..", Handl: "G8L1
o;rns", Hr~i.t"~ RG8L1 ~ Smr
Il~ns"n, Blr;;~""~ ~ R"il\J
Ilervad, ;>.neto" ~G<l\J

'lass.. , 1'10"""" ilGaLl
lloJ..... , Aino "G3'J
!flfiid, ?.. rnll1e RG:!LI
J""->son. A.'"lne ilGElV, SMIl
"u~.ci. ,;"";;i..~ IlG~<.l ;; ;;mr
Kads~", KarsL ..n il.Gil\J, /l.Y.IS
Nl .. lsar., S,,!"~ Krus'" ;\(;31.:"
Oise",. Hen..-lk "G3U, llluSi
?hilip..an, La,,"e ~ein: RG3L1
5cheel", He:.t~ Søller'l RGilLl
AAoi"~3e~, 110 R'..~" ~l<~i:

p,nd"'rsson, ,,,nda ~"'::

~"Eas, f!.a.s",u" S"" /l.VlS
l"u~. "'.n..:~n~ omr
Lj.11"'van~. !la:ild ~mr

!'ladse", Maden" Smr
IHel"en. So.n.. 1;"r50-''' S:1Ir
l'edara.. r, D<:-ue H~lle: Srnr
S"'J"'::"'"'" Carftilla 3m:
Kr ..us-., Inge S~iI

!"-oltke, H"~,,e SI'Jl
r~t:evi1e, Rl~mo: SMil.
To!,,,, """r\;u. Si"I1'I
.~"b..-o, Chri~tian SMR, CM..
n",oe~'1e:;, .-'lnj" """nc!,,h1 'i'chl
~r~nd.. r, Nil. G Ten!
~"nsln'l, Sønm TCHI
ilenn, Sø.e" TeHI
:und, ·n~a ,CHI
Rode , Jan Ove ,CfiI
;tyan, 5,,:en Bje:=eqaa:d TCH:
S~~lI""e", !e:n1.U .. "!:eRI
~ ..lsl",v. Jesp .. : rJ.r:n
Klfi~d!.n'l, "a"e" T,hn
~ec:l",r"en. !crist:ine ?l",u~ T~:"

a..d~che"·Hansen, .:ie"s \JOSS
Chris,ofier"an, Jona" ULlB
'(lohn, Rene UOEil
,inchst.,in, :::n.1'1"" UOEEI
hald. Kira UDEll
B"IMl=-J~co»~en, !:." UPE:EI
~u"chings, Martin UO::B
L.usen, ~ans L UDE:!
Lau..-"..n, Ihoma ... lJi)..8
I'Ioltke, Cad LIDES
!iyl",noer;, T.oels LlD;:8
Olsen, Kaj UDSe
!>"nd.. rbya, Len", CDS3
Thalbi~-zer-rold,,~ov, Chcist:~ne \JCE3
~ofo, S:""..n UDE~

Nldlk..de..-, Dlar Cbed Væ"k
Danvoic:l. eU.rs V...rk
~lliams, A.lexanc1e" Mo[ay V..rl;, ca.!e
"'"de:"''''n. Mikk..l r~qd

8i~sch, J~rq..n 8j"r~e "i'l'lc:!
J&"ge""",n, "er ·""lle~ 'tg.d
Li",bgOLt, Troels Martin 't'l~d

b-'OB3g
e-0~80

...-0612
c-07H
c-O,Ol
o-,,~,.,

a-04
'

9
c-0~02

c-04$1
c-0~~2

b-OHl
c-OO~~

b-00:5
a-OH.
..-;)4<1il
..-0102
c-01.90
"-OO~()

a-0628
a-0!o9
"-Ol~a

o-DtoS
01-00186
e-O).22
,,~047-'

a-0402
a-OO)~

a-0163
,,-oa 59
a-OH~

a-O~83

"-0491
c-()lB
a-008g
,,-Q lU
c:-;)O<;
01-0443
a-OOE
a-OO~1

c:-019:·
1>-0'00
b-Oa!~

a-090,
a-On:
a-01H
a-iJ037
c-080~

c~J192

<1-0735
,,-Q~ 9C

b-OB5
<:-0474
a-':IaS~

b_O]~9

a-OgOO
a-':I899
a-Oa~8

a-0084
a-ooa5
a-O~ l2
a-0026
b-02H
~-0;3~

a-0565
a-050a
a-{i~42

a-0269
c:-OS~S

a-OO~9

a-0493
01-0086
~_n24)
;;:-0601
b-0155
c:-ons
c:-07 33
,,-O~d I
a-0076
<:-0495

i<nyn~nl>urQ, ~lnda INE
Komln'l' De !I/I~

"rac~, ""a~",,, INT;:
D"a:ner, AnMe.. E11 II/Ii:
l'oijn..nburg, Lind~ Ulri:
Krue,el<, Oa~'-u,.: IN";;;
!CUlUnel, Cnris~ina I:-J7::
Labugt, Karianne INTE
L..de, ;:"i."tj.r. IN,t:
L""', un Nej. lNTS
Lang"",:h, JM, Ma<;n .. lNTE:
L~o"",,[l, Har'.u" IN1:::
Lene!":;, Ajna IN!';;
Leuc:r.~, ilnj" !NT:>:
~up<ol", ;;n.. INTt:
Lop"'z, M..nu.. l OB"ar INTE
Lunn..n, Gabrlal19 INE
Lut", !!lmus nIT;;
""'c:krUl, C!l ..rlo~~.. INTE
Kai~on,,~e, !'bbak INT::
M..!lby. OUI\'O ..fI IN!;:
Mans, ~a"c:al IN'It
I1cCon~, D~"id HITE
I".cnau~.... , !'\ar. ""~.d"",,,,~n Hl,E
M.il:haLlioul:, !ouri INIE
Malina, Clara INTE
~\u"ray, 8:I!U ti. .1'1,;:;
MØlle:, Mad .. :NIt
Nage!. Tina INn
Nj.s;"i",u<,,,, LOl1i,... IN.:
hqva) ..n, Rita INIE
?.. r~"ns, Cr<li9 A INTE
~at"ra.s, G<!or9" niT;:;
~eoknk, Kaha''Imac1 Reza IN,;; oJ.

?iret, Kiv1 INIE
9ri..", Ol,,! IllT;;
!'uen,,~ , '.!u"-Il~ia<l Ang"l de la H~!::

~U"'[l~"o , Vin"ian-A.~g.,i Dela INIE:
?"'l .. ,.~n, Ha"or.ia" ~iI lNTE:
11"00"'<;"', Cor"" ... INI!;
Reu..... ct. P.. t .. r n,TE
Ri"l<~r, Nonni IN1:::
Rob"",c>o, Raimundo IN:::;;
Rosett, Il""e INT!;:
\lou'l ..~on, Celin" IIlTi:
S"nc:hez, Ana L ll",rllanciez IN!E
Selcr.au-8an..en, Steia~ niTE
Sj ..bl=, C",rina IN!::
Skidmore, Ji.. INIE:
;;~."'JL"~, Mo" C~rL",,,,on INTE
S"t~en"u:;g, 'TUo IIIT>:
Sonn"" ~ernllle INTS
Sera\Js., s",oe~ tilT::
S".enHn, ,;ian !N'T::
relIo"d, o..bo,,",h INT::
1'ho:s..n, CharlQ~~a INr~

T::i.... t. l tllTS
Vmali, r.cnm"nue1 ;>,. INIO;
Vdik, 1'",,,,... TilT"
Wa,,~.. ,,: ... , M"<l~,,n Ilt!!.
Wedel-J.. rgan" ..n, 8irgitt'" IN:::E
OIei""er, Mm"t IN1'"
lel""ny, Su..... nn .. IN!!:
r"rgh""anl, M..;id ISR
Gho:bany, Hon""",ad \l",~~ ISR
lla~h",lD-i, ;.("",al ;:S;;.
Jann"ki, Ro""e"", A rSR
l"rn"'lhi, lUi lIk""r I$R
H"""inQbo«, J""" tie
Jonah"en, Chrieoian ti"
Niel ...en, Liee-Loe~e Kf ..
Niel"en, Karin Sode Kf"
""'<ler"erl, Tboma.. Dua ](f..
Skade, "Iarlanlle jCfs
Poul ... ,,", ~Ja"ne Kalle... " :!(f5
Fold, Ihony :<øKS
Rii .. , ~ou1 i:><ner ;mK:;

S..ren ...e~. Ulla a"i~" )(Ø.<S

østergaard, A1ln,,-Mo~t.. !<ØKS
Ni"'l,.",n, log'" S~a"", ..u,.~
Mooll",r, ?"'"..- MILd
Svendsen, Mo,,~en Mus!
oUb"echtsen, Er:'k MUS! dan3 Cafe
ilryl<l, An~e..-s MlJSI
H..n"..n, Cl"u,," Peite" I'1lJSI
Hol"., 10re MU31
Hybel, Fe"e..- M!JSI, ~"rn

H..ck. Jes H..n"ik M!JSI

,,-O~Jl

a-OHo
,,-()\<;e
"-0164
"-0260

·"-0116
<1-0636
:1.-0781
a-O,,23
,,··Q7G7
a-3162
a-311J
a-J468
a-;)819
a-3615
a-076S
a-0639
a-0119
,,-Q251
a-D820
a-0621
a-0199
,,-09gJ
a-DUO
·a-0197
a-C195
,,-Cl 51
"-OeZ6
a-C209
a-C2S1
a-0198
b-08J8
a-0467
,,_0683
a-055.5
,,-05il1
" 0551
,,-1798
a-0252
a-0519
a-0792
,,-0584
b~D812

,,-0265
....001
,,_0205
,,-D~69

,,-0.,%
a-0162
,,-OS18
....0:15<;
,,-os 13
,,-0167
,,-OH2S
,,-0423
,,-0250
a-08~O

a-0863
,,-<1692
,,-C8~1

,,-0~56

,,-084S
a-0259
,,-0:>97
<:-06ag
c-'::}6
a-06JJ
a-OI31
b-03C4
0-0306
a-':IOn
",-0303
0-03"2
a-0305
b·0686
b-0693
",-OHS
,,·OI)Z~

c-06liO
,,-0119
c-0691
1>-06.b
,,-0039
<:-0502
c-0734
c-03lQ
,,-0462
a-0144
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huset p!, at han nu cg i al fremtid
er ucnsket i huset og ikke "il
kunne erhl-'crye sig medlemskab af
Studenterhl,l5et.

Der er besUlt eD papircontainer til
kontoret, som KUN må bruges til
fotokopipapir. Der eJ også bestilt
en stor aflåst container fra mandag
d. 26/4 til og med sondag den 215.

Mro "''enlig hilsen

Karsten

(Nogle &- Husavis ans...-arlig). Månedens
Mødeindkaldelser

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
OBS

Vi fjerner storskrald i Slutningen af april. I den forbindelse vil vi gerne bringe en opfordring
og en advarseL

OPFORDRING

INDKALDELSE TIL .
REPRÆSENTANT

SKABSMØDE D. 6/4-93
KL.IB.OO

DAGSORDEN.

1. Valg af n::ferenl Dirigen~

ten er referemen fra sidste
rep.~rnode

2. Godkendelse af referat.

3. Godkendelse af dags
orden.

4. Meddelelser.

5. Måneden<;
bestyTelscsrcfeIater.

. ...
Forelobig dagsorden til:

STORl'1ØDE TIRSDAG
DEN 6. APTIL KL. 2000

1. Valg " dirigent og
rderen!.

2. Meddelelser.

3 Nyt fra bestyrelsefl.

4. Nyt fra Repræsentant~

skabet.

5. Rctni.ngliuier for an.sæl~

telse af lona1bejdere j

Studenterhusel.

6. E..entuelt.

Find ditljeres storskrald frem fra de hjørner, hvor det står og samler stov, og slæb det ned i
"Grydenllnmet" mellem lageret ~g værkstedet. Brug eventuelt påskeferien tH at rydde op.

I/DVIiRSEL
Ting og sager, d~r står og fylder op på "offentiige" sleder uden at havt::: nogei. indiysendt:::
formål vil blive betra'liel som affald og fjernet. Så sæt en tydelig markering på de ting som
skal have lov at blive stående.

Med venlig hilsen

De Ansatte

I

6. N)1 fra stonnOOel.

7. Evaluering af [engørings~

ordningeu.

8. Gruppestatus, herunder
evt forandring ar
husgrupper !.il
aktiviteugrupper.

9. Aktivitetsgruppers sy5te·
matiske misligholdelse af
studenterhusforpligtigel
~r, og konsekvens heraf.

10. Skal der etableres kontalct
til ~")'s\ematisli:fraværende
aktivitetsgrupper mhp.
5Wtle ifnt. fortsat studen
lerhustilhørsforbold ?

ll. Det til Studenlerhuset
tilknyttede personales
organisering som gruppe.

12. Eventuelt.

l

-------

KOPIMASKINEN .ER
KOMM.ET

Det koster 40 kr. for et
kort med 100 kopier.
De kan købes på kontoret.

Kopimaskinen er placeret
bag trappen mod Det Røde
Rum. (foreløbig dog v.
kontoret).
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Månedens
mødereferater

VELKOMMEN TIL

Lær hinanden at kende over noget lækker mad og vin.
ca. i gang OID måneden.

LEIF (SKAK) d. 12/).93

sig som gruppe og snakke sammen
om de e'>~ntuelle problemer de
måtte ha,·e. Den tid. der er
[KXi\'endig hertil, bor indarbejdes i
d;n pågældendes arbejsnonn. så et
sadant "personalemode" ikke er
ekstr.iaIbejde til de ansatte. En
sådan gruppe imiteres til at delta
ge i rep.-IIWJer. Gruppens 5l:atUS

ilt. beslutningSUlgen på rep.-mode
er ikke disl"lJleret.
Forslag fra Leif om, at elhven
rep.·møde afsluttes med en fælles
udformning af dagsorden tit næsle
mode.
Forslag fra KollIc om, at der
indkøbes fornuftig opvaskemaski.
ne, specielt til cafebrug. samtidig
med at der målbe\idst arbejdes
med planer om køkkenarealet.

udarbejdes. Der ble'.' ikke udpeget
nogen herut på rep.-IIUK\eL

Ad 10. Kokkenarealet i stueetagen.
Der var en længere debat om dette
punkt. Beslutning blev: Der skal
tilstæbes en etablering af kclcken
faciliteter til inrernt brug. Killcken
facilite[er til ehll;flll brug vilJe
nødvendiggøre brug af langtidsle
dige som arbejdskraft, hvilket ville
forvride frh-illighedsprincippet
som udgangspunk1 for studenter
husarbejdet. Der kom en legning,
der var et forsla<> fra en arkitekt
studerende i ' ..ærkstcdsgruppcn.
Tegningen mangfoldiggøres 0<>
lægges i dueslag. <>

Ad Il. Eventuelt
Forslag fra Kalle om al opfordre
de fastansatte, herunder
militærnægter, langtidsledig samt
personer tilkn~ltet SH på
ungdomsydelse, om al organisere

Nina Heromersam, Michael Benri~en>Tore Holst, Alex Morray Williams 'Tanya
AnderssoD, Elisabeth Je$sen. Claus Skaarup >

SOCIALT FO~(JM

~1I~r

ÆDEDOLKENES KLUB

Første gang, mandag d.26 april, se opslag.

Vi glæder os til at se je_r !

stuee1.agen 3 steder: Værksted,
Cafe samt gruppo:rum for mUSik
grupper. På 1. sal forslås 2 steder,
!oiletter og Iranemun.
GENEREL OPSANG: GRUPPER
l HUSET ANMODES OM AT
TAGE DERES RENGØRINGS
FORPLIGTIGELSER
ALVORLIGT.

Ad 9. Husorden.
Herunder var gruppestatus til
diskussion. Den længe verserende
diskussion om aktivitetsgruppers
forpligtigelser overfor SH skal
bringes til endelig afslutning på
det kOlTUIlende rep.-møde. Husor
den mangfoldiggores og omdeles
til samtlige hwgruwer med en
påpegning heraf. Leif påtog sig
opgaven. Grup;x:r, der pt er
husgrupper og ikke aktivitetsgrup
per, sogcs gjort til aktivitetsgrup
per. Vedtægtsændring herom skal

historie Jjgger j 7 eksemplarer på
bestyrelsen kontor. H) Referater
fJa rep.-møder står på komorer i
gul mappe. I) Regnbnen skre'o-'el
brev til undervisningsministeren
om studerende og angsl. 1) BestY
relse pålagt på GF at arbejde f~r,
at SH ud".ides med 2. og 3. sal.

Ad 5. Udgået.

Ad 6. Nyt fra storrnodet.
Jesper Lund har kontakte! univer
sitetet mhp. at fa ndlevereL brev fra
SMS-Per (per Olsen), da dette
brev indeholdt "kriminaliserende"
udtalelser om Jesper Lund ndt
Ad 7. Akti\ltel"igruppers e'I'CntueJ·
le brug af ansatte
Såfremt grupper i SH ousker at
bruge de ansatte til andel en det,
deres ansættelsesforhold
indebærer, da skal de grupper
ansøge specidt herom gennem
be~Telsen.

Ad 8. Rengoringsplan. Evaluering
og faste Rrengmwgsbaser".
Evalueringen af den l måned
gamle rengøringsplan \lSle, al
Regnbnen. SMR og Skak havde
opfyldt deres forpligtigelser. Tai
Chi havde "forsogt" gennem en
aktivist ved navn tange. Langes
rengøringsarbejde havde .,-æret af
en så elendig kvalitet, at der havde
,"ærel en skalp meningsudveksling
mellem Lange og Kalle.
"Rengøringsbaser". Med ordet
benvises til faste steder, hvor
rengmingsredskaber og -midler er
placeret. Nc... fra værkslcdsgrup-
pen \ille Ulge kontakL til Carin
mhp. anskaffelse af det D0dvendi
ge udstyr. Som ''baser'' fOreslås i

Ad 4_ Meddelelser.
Folgende meddelelser er refereret i
den rækkefolge, de ble'>- fremlagt,
Og der er således ikke foretaget
nogen prioritering. A) KFS
(Merete) forespurgte, hvad Elfen
benstårnet er. Mads 5'.arede, at
gruppen la~'Cr b.-ulrurarrangemen
ter. B) Der er kommel kopimaski
ne. Kopikott kan købes på konto-
reL Stk.-pris kr. 0,40 pr. kopi.
Grupper med. særligt behov for
kopiering kan soge bestyrelsen om
kopikort. C) Fra GF refereredes
navne på den nye besr}'relse, saml
al de 4 Øgamle" bestYTelsesmed·
lemmer er på valg om el. \Ii M, og
nye bestyrelsesmedlemmer er på
valg om l år. I::ndvidcrc orientere
des om, at der var diskussion om
opstilling til bestyrelse vecl
kommende generalforsamlinger.
Beslutningen på generalforsamlin
gen var, al personer, der 14 dage
inden GF havde indgivet skriftligt
opstillingsgrundIng, var !!A~lle

~ Ill.h.V valgbarhed i relation til
kandidater til bestyrelsen, der først
anmelder deres kandidatur på GF
og således ikke har indgivet skrift
ligt opstillingsgrundlag. D) Der er
kommet Studenrerb.uspjece. E)
Omdannelsen af "Iranemnn" til
kontor medføne diskussion om
brugen heraf, herunder computer
faciliteter. Diskussionen må
beuagtes som påbegyndt og lkke
SOm afsluttet. F) Oplordring til
generel ARBEJDSWEEKEND i
$H G) Et S3ffilet papir om SHs

bestyrelsesrefer.uer" og er en opga
ve, der varetages af referenten fra
sidste mooe. Dette punkt måtte
udgå pga. afbud.

A..lbud: Observator fra Cafegrup
pen (Elisabeth), Tai-Chi, YggdJa
sill, Foto, Spansk Dans.

Ad. 3. Godkendelse afdagsorden.
Dagsordenen godkendtes med den
modi1ika:l..ioll, at pkt 5 udgik. Pkt
j omhandler ftFremlæggt:1se af

REFERAT AF REPRlESEN
T ANTSKABSM0DE D. :213-93.

Til stede:lnternational Forening
(Daphne), SMR (Stille), Elien·
bellStåmet (Mads), Regnbuen
(Kalle), Værksted.sgruppe.n (Alex),
US (Merete).

Ad. 2. Godkendelse afreferat.
Rclemter godkendes med den
tilføjelse, al frellllrlØdte grupper
skal nævnes under tilstedeværen
de. Skak havde været til stede ved
sidste mode. V1U endda nævnt i
referatet, lOen var ikke omtall
under fremmødte. Begrundelsen
lor denne tilføjelse var, at den
verserende debaL om misligholdel
se af gruppeforpligtigelser, herun
der fremmode Lil repræsentant
skabsmøde, selvfølgelig ktw kan
føres. såfremt der foreligger
misligholdelse.

Udeblevne: Musikgruppet, Retspo·
litiske Studenter. DebatfollliIl,
KDks, lranslle Studerende.

Ad L Valg af dirigent og referent.
Grundet albud &1.1 referenten fra
sidste møde, der ved dette møde
skulle ha~ fungeret som dirigent,
blev Daphne valgt som dirigent og
Leif som referent.
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Ilusgruppen

Studenterhu5et

l(<jIbmager<;1ade 52

1150 l(øbOlnhaYn 1(.

- 2 -r
Økonoll'isk burde et studenterhus V,U6 overkommlllli';t, eet tril,

universiutetll synsvinkel. fordi studenterne selv her vht vo.je

Ul at bidraqe til <jIkonollllen med indt~qts,;iyend" Yirksomhed. Jeq

syn~II, de slluUe have lov til at vise. at det kan lade slq gøre.

Forhåbentlig lir det sidste ord ovenfra ikke Sll,;t i sagelI. _0m

I(Øbmagerqade 52.

Ret.. ON/~cb Dato: 28. !Dan" 1989
Ove Nathan

L

Tak for opfordrin<;1en tIl at "kriYe " .. t plir ord" o,," IIIln illd

atill1ng til Studenterhuset 1 l<<jIbma<;1ergade. Hermed ordene.

Et unlyeuHet b<jlr kunne tilbyd.. dne studerends et studen,

terhuII, .0.. klin dllnne rllm.... for studenterb.. folknlngens kulturelle

Dg soeiel'" IIktiY:\tetllr og for deba'~ter 0111 unlyersitct9forhOld. og

som kan v.. re et m<jldested. der kan 'lrlng8 uniYersltetet9 e<;1ne stu

derende i kontakt med udenlandlll.:e ';"'st.... tuderende. Ikke .. t e1fen

benlltårn lied nedrullede <;1i1rdiner for Yinduern.....ed duft d aka

d"lIIl11k selYgodhed, men 6t hue med Abn6 Yinduer som klin yar& lIIed

tll at und6rstrege en naturlig sammenhæng melem ,tudiemilj<jle't oq

d ..n omqlvend6 verden.

Dat er lIørqeli9t. Ilt I(ØbenhaYn. UniYerllitet endnu ikke har et

etlldenterhulI ..ed en rlm6lig etkret trellltid.

Universitetet 9iyer hUllrum til etudenterllkthiteter rundt om

p! fakulteterne. nO<;1l" Ilteder bed.:& end endre. Men det er ikke

nGq6n erstatninq for Ilt f",llee studenterhue. hvor !.!..!2. Iltuderende

er Y6lkoll11e. Netop et IItorbyunivereitet har brug for at m<jlde ei

ne lItu<1enter med en \/ill varme, som 1lI0d9ift mod d"n oplevelse af

eneomJoed ~9 kulde, etorbyen qiver IDang" Iltudenler. O<J behovet for

et øtudllnterhulI er voklllendll i dills" Ar. dllr bringer flere uden

landllk6 stUdentIIr til K<jIbenhavn. flere tlY'1tninqestudllrllnde oq

flere .tud"rendll tr:a indvandredamd1er.

'-
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Husgruppen

Studenterhuaat

Kobmaqerqads 52

1150 Københsvn K.

l...· Kærll Husgruppe.

JOUR." NA. REF.: JRA/j't'i!. !)~TO,29...o3.l989

I ....,res arbejde p! Studenterrådgi ...ning~n taler ... i dagligt med

adskillige studerende, der hen...ender sig her, bl.a. på grund af

problemer i tilknytning til en social isolation såvel på døres

uddannelsessted som i deres pri ...ate li ....

Vi er derfor om nogen klar o ...er mangelen på en social sammenhæng

0'1 lit akti... t studentermiljø for de stuoerende. VI. vil i højeste

grad st<Zltte Jeree bestræbelser pi at etablere og ud... ikle Studen

terhuset.

I den anlednIng stllltter vi naturligvis også Jeres forsøg pa at få

de relevante myndigheder til at anerkende lokalerne Købmagergade 52

som stående til rådighed for Studenterhuaet. Vi hiber det lykkea for

Jer.

Med venlig hihlm

f. Studenterrådgivningen, GrundtvigSllej 27, 1864 Frederiksberg C.

Pd=--

Illld't'.: StUdentsrhuset

Det I'lar hele tiden været o<l qr etadiq min personliqe

I'loldninq at

KQbenhavne Unive't'site'!: mA .,g skal have e'!: studen'!:e't'hus

Den af Husgnlppen opstillede skitaa avs't'ar maget godt til

de tore5tillinqer, vi igennem Arene ha't' gjo't't Qq i f >111

liqs sallllllenhænqe om formAl oq indretninq for et etuo.....csr

hus ...ed KU.

Jeq kan kun beklaqe, at det trads menqe forelllq oq t\tlSlut

ninq fro universitetets overe te orqaner endnu ikke er lyk

kedes. at få overtalt de bevilgende myndigheder til at

stllltte tanken.

I
'~

Med en g ll5en p
" i~_~"'''P b :.mo' --

Uet InLtrn~tloniile Kontor

true PJa~, Port A Pd!tbok. 2177 DK_10n K0benhe~n K

Der 119ger ellers en værdifuld informations- og Inspirationskilde i
udvekslingsstuderende. Internationalisering er ikke kun noget, der
foragAr J udlandet. Bevidstheden om. at dt!r reelt er mulighed for et
studieophold i udlandet, skal opbygges tidlIgt l de studerende, så de
er parate, når tIden kommer. Udenlandske udvekslingsstuderendes del
tagelse i dvel undervisningen som det almindel ige studenterliv bi-
drager til dette. .

Der er hårdt brug for et (ogss internationalt) studenterhus for al1-e
univerSitetets studerende.

Husgruppen
Studenterhuset
Itøbmagergade 52
1150 Itlllbenha"'n K.

Ref. RJ/lha
2&

Den)1. april IgBg

I 2.

Vedr. Studenterhuset, 0resundsbussen som studenterhus •

Sldste efterår blev en gruppe på op til 100 KllIbenha ...nske studerende
invlteret til Lunds Universitet for at se på de muligheder, som S3m
arbejdsafta.t.en mellem de to un.f.versitetl;.'r åbner for at tage en studie
periode i Lund. Nu viste det sig, at man i Lund havde glemt at tage
ka~enderen l ed, dagen lå umiddelbart flllr en Ilvensk helllgda9, og
un.t. ...ersltetet var stort set affolket ved middagstid, da de K"benhavnske
studerende ankom. Det blev tIl rundtur på en tom campus til lUkkede
Institutter. Men l de splllrgeskemaer, 50111 stort set allt! dt! ca. 70 del
tO'llgende stUderende returnerede blev skuffelsen over dt! forsplidte mu
ligheder mere t!nd opvejet af nogt!t helt uventt!t, der havde været lej
lighed til at mlllde og snakke med studerende fra andre fag og fakulteter
på KllIbenhavns Universitet. Det havde været spænd'mde_ Og det blev nævnt
af de fleste, som noget opmundrende og v.rdifuldt.

Det burde ikke v.re nllldvendigt at sende Klilbenhavns Universitets stu
derende tJ.1 Lund for at træffe hInanden!

Studenterhuset som led l lnternat10nallsednq.

Der bliver som bekendt ofret mange ord ug ikke så få ressourcer pi
internationalIsering af de hllljere uddanuelser 1 dIsse år. Københavns
Universitets stUderende har siden 19B7 rejet verden tynd for mere end
4 mUlioner kroner. en hel del af disse stUderende har rejst ud som
udveksl1ngestuderende til 'eamsrbejdsuniversiteter, som Københavns Uni
versitet har underskrevet aftsler med, !lom garanterer et vist antal
pladser, uden undervlsnlngsgebyr, på årsbasis.

En betingelse for, at vores samarbejdss5taler ksn opretholdes, er,
at KllIbenhavns UnIversItet modtager et lignende antal studerende fra
dIsse universiteter. Hsnge af de etuderende, som bliver modtaget p!
d<enne mide, har ikke tidUgere kunnet dansk. De gennemgår et særdeles
lntenlllvt danllkkur$us 1 løbet llt sommeren for at kunne starte på fore
l.sningsbænken med dam.ke studiekllmmerater l begyndelsen af december.
Der er meget h!rdt bru9 tor et samlingssted, hvir disse stUderende kan
indgå i et dansk - dan$ktalende - studentermiljIll med studenter fra alle
fakUlteter og fa9_ Det !benthus-llrrangement, eom man i indeværende år
har kllrt for at sikre el: minlmum llf kontakt med de udvekslings stude
rende har ikke kunnet 9"ru åbent for danske studerende, som interes
serer ~ig for studiemuligheder i udlandet p.g.a. for små lokaler på
Det internationale Kentor •

./•• 2



Ilusgruppen

Studanterhuset

Købmagergade 52

1150 København K.

København, den Z6 JUNI 19S9

Husgruppen ved Studenterhuset har i et brev til m.l,g af 2. lIIarts

d.å anmodet om mit standpunkt til etableriny af et studenterhus i

forbindelse med Københavns Universitets ejendom i Købmagergade 52.

Jeg har efter nogen overvejelse besluttet, at jeg ikke vil modsUl!t_

te mig, at universitetet inden for sin ramme afsætter penge til et

studenterhus. når blot der sker en ligelig behfilldliny ef alle .de

studenteryrupper, der kunne tænkelI at ville benytte studenterhu_

set.

Med venlig hilsen

, I> .' ::: ~ • ;'. "i'''':l~' I, ',. ,,: i .. ~ .;: ::

.~t;n;""gr EJ.,,,ion It R....,,·h. Fml"l~,holml K.n.1 ll. DK T~lC C"p<"~'lI'n IC T,I'phgn, + ,SI nICOlO ©
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RJGnG gOd l

skiives ind pJ regnbuens PC'er
(snak nærmøre med Karslen
herom, hvis ik.ke du i forvejen har
en aftale) - men læ9 da 09så en
seddel herom ; dueslaget. Mas
k.inen er k.ommet retur lil Huset.

RedakJiansgrllppen for dette

nummer bestod ogsfJ denne
gang af Karsien (regnbuen) og
Rasmus (Studerende Mod Ra·
cisme). Redaktionsgruppen er,
seMølgelig, sladigvæk fJben for
alfe interesserede, og du behøver
blot at henvende dig til en af os,
for at få oplyst næste redaktion
smøde (er nemlig pl. endnu ikke
fastlagt).

Rigtig, rigtig,
læselyst I

Netop denne by, Mo~tar. er totalt
sønderskudt af serberne. Jeg har
køn igeilllern den nogle gange
med fuld skrue, da de har te:rldens
til al sk)-de efter h~ide koretnjer
(aIlSå UNHCR nødhjælps kon
vojer). Da jeg mr igennem varder
ingen undtagelse. De sheller
(granatangriber) dog fra ca_ 6 km.
afstand. så de ved normalt ikke
hvor præcis de rammer. En gang
var de "heldige~ nok til at ranune

Nødhjælpskoøvojerne
beskød!.

slrulle holde 0P5}'ll med alt Shelter
maleriel, raPJ>Onere svind pli. Ja
grene m.m. og forsage at give et
overblik Ol"er skadebilledet i b)-en
Mostar og holde det op imod beho
'lene for reparation

Her 1ølger en reportage fra
Husavisens udsendte. me
d<lrbejder j det tidligere Ju
goslavien. Teksten er
Telefaxet her til Danmark,
og grundet fax'ens dårlige
lil5tand (der løber en tyk sort
stribe gennem alle tfe
stykk.er papirer), har jeg
været nødl til al ~gætteø mig
frem til et par at ordene.

Redaktionen.

samarbejde med konvejledeme.
Vllkeligheden er altid noget andet.,
så jeg la\"ede udover dette tusind
"is ar andre ung all fra aL give
forslehjælp tit at ..'æte turiSlguide.
Siden arbejdede jeg søm Sheller
Assistent i byen (byens navn
ulæseligt, red.), som grænser op
til BosnieuIHercegovin3. Jeg

Som J kan se, har vi til dette
nummer af HusavJsen lavet en
hel del om pfJ layoutet. Vi Mber
at I synes om det!

Vi minder om at deari-/ine sta
digvæk er den 21"ende j hver
måned. Redaktionen ser sig sta
dig forpligtet lil, at give enkeltper
soner ejler grupper lej- lighed til
at svare ~ artikler, som direkJe
er møntet~ disse, og at Husavi
serf' sA vidt som overhoved mu
ligt Mnger alle indlæg sktBvet af
studentemusaktivister elJer (olk
med tilknytning til samme.

indlæg afleveres i husavisreden i
due- slaget (i værkstedet). Du er
meget mete end mere yelkom
men til at aflevere indlægget plJ
diskette (det sparer os nam'Ii' for
fJn dej indsMvnlngsaroejde) med
angivelse af benyttet tekst· be
handlingsprogram eller det kan

Alt det praktiske

ler 6, 2 årgang, 1993, StudenterhusetHusavisen n

Som udgangspunkt for min udsta
tionering kan jeg kort oplyse at jeg
er resen-e officer i eF-Korpset og
blclI udlå.:1.t til Dansk Flygulin
gehjælp (ORe). DRC har flere
projekter igang 1 det tidligere Ju
goslavien bl.a. kørsels·projekter af
ruldhjælp ind i Bosnien. manage
ment af FN·varehuse, flygtninge.
lejre m.m. Jeg VaJ logirotiker i el
stan UNHCR-YafChus i Split, som
ligger vm den Dalmatiske KysL
Her arbejdede jeg således i 2
måneder (fra medio oktober 1993).
Jeg sku1le computerisere alt ind
og udgående nødhjælp på data·
base, fure liIsyn med ....arehuset og
planlægge konvojerne i

Hvad jeg går og laver!

19år modlog jeg Snldenterhusets
Husavis fra november og december
med posten efter den havde været
på rundfart i KroatieD.- Udell skud
huller er den nAet frem til mig på
rnirakulos made j sammenligning
med dcn maugleJldt: adresseangi
velse ~Simon Agger, UNHCR
Croalia" - men de fandt mig J Man
haJ heller ikke fred nogen steder.
Jeg lakker Ulla Brit og SmdenLer
huseL for de venlige tanker og for
·konfliktaviserne~. Jeg læser al alt
er ved det gamle! Der er ikke den
sLore sociologiske forskel på kon
nikteme bemerle og den
igang',-ærende i Studenterhu.set,
med Uildtagelse af I endnu ille
griber lil ,,·åbell.
Jeg regnede ellers med at komme
hjem til fred. ro og fordragelighed
! Another time another world !
Som jeg h1&er det har der altid
V;11ret konfliktcr i StudclllerhU5el,
og måske lwrer del til i dette sam
Iingspunkt. Vi bar rem faktisk mu
li~ed for at have vores mening og
alle kommer til laIe, et rigtigt de
mokrati !

-,-----
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Indkaldelse til Generalforsamling:

DET lIAN VI Sil, FOllDl VI VilD, nVAD VI TALEU OM.

NÆSTEN ALT DE'I ~IAl'EmALE, VI MOD1'AlmU REn PÅ UEDAlinONEN
ER SIiUEVE'f UD PÅ EN LASEllPlUNTEI\,

VI VED DF.IlFOU OGSA, A'f DET Illl ~lIllmT, 11II6Ff SVÆUT AT I'A
NUlJET SIiUEVE'I UD PÅ EN SÅDAN PlUNTEll, HVIS )JAN mliE
SlilllVEIl DET IND pA E'r 1'EIiSTBEBANIlUNGSANLÆG FOI\ST.

Jeg regner med at være hjemme
igen den 15. april 1993. h..is ikke
før. Alt kan ske heroede !
Jeg håber all still: vel til trods de
obligatoriske konflikter,

DEUFOIl EU VI BEllYNDl' AT nUl, AT DET ENETEN DUIlJEU SIG O~I AL
mNDEWl OND VIUE, EUÆlI ~IAsIiE DIIlEIiTE SABO'rAGIl, NAu VI
1i0NSEliVENT KUN ~IODTAlmll UDSlilUFfEUNE.

Jeg vil forsoge at afsætte lidt tid til
endnu eu hilsen om eD måneds tid.

Dansk Flygtningehjælp i byen
Jablancia.

KZ-fange

For en måned siden roodte jeg en
mmlim, som uetop ...ar kommet ud
af en serbisk KZ~lejf, hvor han ...ar
placerel uden rettergang eller dom
i 6 V2 måned og hjalp ham med al
finde sin familie, som han ilJ;.e
anede om \<l.f levende eller dode.
Han havde ikke behagelige ting at
beretle om. Han nod friheden og
muligheden for at IalTe overalt
med mig i min UNHCR-vogn med
min walkman klæbet til oreme og
hdsl Beemo\·ens 1. S)mfoni
kørende på replay. dette "<l.f en
livskvalitet. vi andre bar glemt.
Hau aJbejder nu som tolk for

sekrelær på deltid. Sidst har vi
kOOt en "Labour-package", som
består af en l<lgerarl5\o'arlig, en for
mand, fem gaffeltruckchaufforer
og ca. 20 arbejdere. Del er jo pænt
mange at tage sig af. Jeg virker 
som Sol-kongen idetle SYSlem, og
får il'lOEN konflikter what cvef J

Jeg kan foreslå el diktatur-system i
Studenterhuset • ingen konflikter
med dOOkedelig1 !

Jeg arbejder nu i. Kroatiens h0'
vtdstad Zagreb, hvor jeg skal op
SUlte el. kæmpe nOOlljælp5\-arehus
under UNHCR. mell med
DRC·manegmenl Jeg er henned
bleve! Warehouse Manager. DeL er
dcr mange der ille kan.m til at
passe, da jeg jo er så ung Il De
andre Warehouse Managers er
nogle ældre berrer. I CF-korpset
lærte jeg engang nogeL om ufor
meltlederskab, som jeg fo[soger al
praktisere. Mit varehus bliver på
ca. 7000 ro:. Jeg fiLr tO logistiker
uoder mig. som jeg har hyret.
Endvidere bar jeg fundet mig en

Nyt nodhjælpsvarebus

må de gøre Il? Kro.neme ser Oll

gerne at UN-slyJken forsvinder, så
de kan gøre neget imod de ser
biske overtrædelser, UNPROFOR
bar også Biet al vide. al de skal
\1:ero ude af lædet .inden marts
1993. Det vil nok medforer at
kampene oges og UNlCR således
må trække sig heil ud aflanået. Af
disse grunde ses grafitti på !l)mu
rene, hvor der still: UNPROFOR
GO HOME.

t:n af de danske konvoj-vogne.
Vognen blev allivet eg heldigvis
skete der ikke noget med
chaufforen. Vi kurer igennem byen
med ca. l min. meUelIlIUJll. så
højst en vogn bliver ramt. nAr d~

begynder al sheIk Vi bærer derfor
såkaldte fragmentatiomvesle (a la
skudsikre ...este) når vi "flyver"
gennem byen. Forleden dag blev
der skudt dirdcte, på kort afstand,
efter deu norske konvoj af forme
denllig muslimske eller k::roati:;ke
soldater. I sidste uge, da alle
nodhjælpskonvojer hlev dirigeret
til Sarajevo, blev en engelsk.
chauffør ~lcucit af eo snigsk)tt~

gennem forruden og var centi·
meler Ira at blive ramt.
Del er som del kart læses, med
blandet fornøjelse al køre
oodhjælp ud til fiyg\niDgene. Her
fra Zagreb kører vi DØdhjælp ud til
bLa Banja Luka som er en serbisk
okkuperet by i det nordlige Bos
men. Når vognene ankommer
blh'er \i hverken modt af glade
mennesker eller blomsler, mcn af
slenkast, som er en absurd situ
ation ! De mennesker vi er for at
hjæLpe, kæ;;tl:[ Sll:D efter os !

UNPROFOR go home!

UNHCR (Uniled Nations High
COIIUIllssioner for Refugees) hliver
af de lokale blandel sammen med
UNPROFOR (Uniled Nations Pro
lective Force). Vi kører jo alle
rundt i hvide biler, hvor der står
UN eller UNHCR på siderne. Da
U1'\PROFOR kom herned var der
~')r f~$.!.iV:~, id-:t kroaterne og
muslimerne så en snarlig afslut
ning ~ krigen, men med UN's
mandat i hånden kunne de ikke
gøre meget andet end at rapportere
overtrædelserne og ikke direkte
gribe militært ind. D.....s. groft
taget s1år UNPROFOR på sideli
nien og tæller hvor mange bliver
dræbt, ....oJdlage~ ug smidt i.
KZ-fangelejre og derefter (ord kan
j',j(e læses, red.) derf$ rapporter.
Mange af UN-soldalerne er
temmelig frustrerede over deres
manglen.de muligheder, men h...ad

Hermed indkaldes Lil generalforsamling i

Sludenterhuset
Købmagergade 52
1150 KDl,ll;:uhavn K

Lerdag d. 'Xl februar 1993, klnk..L;eu. 14.{!l}

L Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse afdagsorden

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab for 1992

.:l. Valg til bestyrelse samt valg afmi.sor

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Meddelelse om kanditatur til bestyrelsen samt opstiIlingsgrundlag skal
afleveres skriftdigt senest 14 dage for til sekretæren/Anene.

SÅ • PLEASE - KOIl DOG

liED DISKETT!lRNE
I STEDET FOR.

I
SKAL

NOK FA

DEM TILBAGE•

-/lllDANTIO,VJlJV
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sideS

INDKALDELSE TIL
REPRÆSENTANTS

KABSMØDE TIRSDAG DEN 2.
FEB. 93 KL. 18

1. Valg af dirigcm og reIerant.

2. Godkendels~ af referat.

J. Godkendelse af dagsorden.

4. Meddelelser.

5. Fremlæggelse af bestyrelsesreferater.

6. Nyt fra stonnodel

1, Oplæg ang. grupper. der aldrig kouuner
til rep.møderne.

8. Cafeens vaglp!an for 1993.

9. KODlorfaciliteter.

10. RengøringspJan.

11. Om visionsmocleme.

12. EVI.

SÅ ER DET OM AT MØDE OP
- SE PUNKT 7 !!!!!!!!

Daphne, DIF.

Foreløbig dagsorden til:

Stormøde tirsdag den 2. februar
kl. 2000

1. Valg af dirigent og referent.

2. MeddeLelser,

3. Nyt fra bestyrelsen.

4. N)t fra Repræsentamskabet.

5. Arunodning til rektor om udlevering af Pers
kriminaliserende bre\o·.

6 Eventuelt.

Al mdenrlølS cykelparkering er p.g.a brandfare 02
friholdelse afarbejdsareal strengt forbudl
Det kanw1 ikke~så svært atforstå!!

Bestyrelsen

I

Fra bestyrelses refer
atet den 19/1-93.

Punkt 4:

Bjrgitte har været til møde
omkring det Il)'e tlf 5Y~tem

Del bli,"'er startet op man
dag den 1512·93. Onsdag
den 24/2-93 klokken 14.00
skal de nye telefoner hentes
og den gamle afie\o'eres,

Undenisrting i brug af 5)"s

temet d Il og d. 25 februar
kJ. JO.30-1UO. kl.
12.30-IDO og kl.
l-UO-l:UO.
Opfolgning af undervis
ningen d. ]612-93 og d.
213-93 kJ. 10.30-1 UD. k1.
12.30-1J.30 og kl.
14.30-15.30.
Alle der har mulighed for
al 'gå til undi;Msoing op
fordres hermed til at gå.
Audltorie 5. hovedbygn
ingen., Frue Plads.
Fredag d. l212-93 kl. 16.00
kommer KTAS og staner
syslemcl op. De som skal
infonneres, Jlkal ,"'ære tils
tede. Mellem kl.
16.00-1&.00 vil der blive
kørt check på systemel
Hvis der er fejl på SYStemet,
skal man henvende sig til
Birgitte, som har kontakten
til Uni.
KTAS betaler fejlretning
inden 8 dage !!!
Med del nye system vil der
være spærrel for

009-opkald og
nlllluneIOplysrung.

Punkt 5:

Ulla Britt meddeler, at ...1
har Jaet afslag fra Universi·
tetet på vores ansogning om
brug af 2. salen, samt at vi
har fået afslag på ....ores
ansogning vedr. dækning af
HlI:eS furhojede driftsud·
gifter i forbindelse med
alarmen, men al de gerne
"il dække de ekstra k\-'artal
SIldgifter til KTAS.

Ulla Britt har udarbejdet
nye kontrakt- &
ansogningspapirer.
Ulla Britt b.aF we.."et alle
arangemenler ind i book
ing-kalenderell, de grupper
som har Set nye tider er
blevet kontaktet af Ulla
Britt Der gøres endvidere
opma:rksom på. al man
ikke sel... må skrive arran
gemenler iod i booking-ka
lenderell, det !kat gå
gennem Ulla Brin.
Ansøgningspapirer kommer
fra næste uge til al ligge i
en boks på \'æggen uden ror
kontorel

Punkt lO:

Der er behov for wopry_
dningW i melalskabene.
Hvilke af skabene bliver be
nynd og til b...ad ?
De ansatte SKAL have cl
pe~nligt skab - ingen
andre. Gmpper kan have et,

h\is de mf\-iser beho.... for
det Behovet skal
dok'llIIlenleres.

Referat af repræseo
tantskabsmøde 1/12/92

Frernmodte: Ale.x (værksledsgr.);
lohan M.lller (musik); Roostam A.
Jannaki (iranske Studerende);
Kalle (regnbueu): Tom (KFS);
Niels (lai-cru); Pelle (fOLO); Mikkel
(yggdrasil); Jesper (SMIt. [egn
buen); Stine (SMR); Jens Jorgen
Rasmussen (KFS): Jesper Mar
cussen (cafe); Daphne (DIF).

Ikke fremmodle: Skak. debatfo
rum. retspolitisk forening. elfen·
benståmet, spansk folkedans,
AlSEC.

1. Dirigent: Stine (SMR)
Referant Daphne (DIF)

2. Jesper M gjorde opmærksom
på. al ban repræsemerede musik
grupperne til sidste rep. m~xk

3. Der var kommel el nyt punkt
9 på dagsordenen: Kontorfacili
teter til grupperne. Jesper (SMR)
havde lilfojet del

4. Visionsmøde nr. 2 den 6112
kl. 14.

5. Stine fremlagde bestyrelses-
referater fra november:

a. Der sJc.al søges skriftligt
om brug af kopimaskinen.
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§ll. Hvert ræmmodt stenuneber
ettigede medlem har l slemme.

§12. H'iis generalforsamlingen ud
tr)'kker mistillid til et udpeget
medlem, 5kaJ den relevanle orga
nisation udpege et n)'1 medlem.

§13. Hvis en organisation ikke
ønsker al repræsenteres, kan
pladsen o\-erdrages til en anden af
de i konsistorium repræsenlerede
organisationer, efter forhaIJdling
mellem disse.

§ 15, stk.!. Bestyrelsen konsti
tuerer sig selv umiddelbart efter
generalforsamlingen med for
mand. næstformand.. kassen:r og
sekretær.
Stk.2. Hverken formand eller
næstformand kali være et medlem
udpeget af de i §1O. stk.2. na=vnte
organi.sationer, men skal være' et
medlem valgt på
gem:ralforsamlingen.

§14. stk.1. Mgår et bestyrelses
medlem inden udlobet af sin valg
periode indtræder suppleanler
nlgt på den ordinære generalfor
samling i prioriteret rækkefølge.
Stk..2. Mgår et udpeget medlem i
utide, skaJ den relevante organisa
tion udpege et nyt medlem.

og medlemmer af Foreningen Studen
terhusel jf. §3, stk.! på de or
dinære generalforsamlinger i
februar og september for el år ad
gangen. Medlenuneme af besty
relsen afgår med halvdelen ved
hver halvårlige generalforsamling.
Stk.2. Herudo...er Ildpeger hver af
de j konsistorium repræsenterede
s1:udenterorganisatloner . en
repræsenl8llt h\'er som fuldgJldigt
medlem af Studenterhusets besty
relsejf. dog §15 stk.2.

MedlemsreUigheder
pligter.

§7, stk. l. Mt;dlemmeme er for
pligtet til at oyerholde foremngens
vedtægter og busorclen, og med
lemsakli'iileter skal udøves med
respekt for andres politiske, reli
giøse og filosofiske overbevisning,.
samt etniske oprindelse.
Slk.2. Misligeholder el medlem
s.ine forpligtelser i henhold til §7,
stk.. l, kan best)Telsen udelukke
dene medlem fra Foreningen SlU
denterhuse( med lljeblikkelig vir
kning i kortere eUer længere lid
og i grove tilfælde eksklusion
Hertil kræves et flertal på 213.
Angår sporgsmålet om udeluk
kelse et medlem af Studemerhusel
best)"felse, må dette bestyJelses
medlem dog være afsat på en
generalfor~ng.

Stk.3_ J tilfælde af udelukkelse
eUer ek.sklusion af et medlem,
prøves bestyrelsens beslulning ved
f"rstkommende geueralfo~g

§8. Foreningens daglige ledelse
varetages af en bestyrelse på 8
medlemmer.

StkA. Et udelukket eller eksklud
erel medlem kan begære sin sag
tagel op på ny ved kommende
generalforsamlinger.

Bestyrelsen.

§9. Bestyrelsen varelager foren
ingens tarv udadtil og indadtil og
påser, at foreningens aktiviteter til
stadighed opfylder foreningens
formål.

§IO, stk.l. BestyJelsen vælges
blandt de stemmeberettigede

Medlemsforhold.

§3. Som stemmeberettigede med
lemmer af foreningen kan optages
sruderende ...ed Københa\1lS
Universitet.

§2. Foreningen har til fOilllål al
-virke for, skabelsen af et tværfa
gligt, srudenlersocialt og -kulturelt
tilbud til de stUderende ved Køben
havns Uni....ersitet på o"'enn<e..-nle
adresse.
Huset arbejder aktivt både indadtil
og udadtil i forhold til sine omgi
velser for et åbent og demokratisk
"",",",d.

§!, slk.l. Foreningens 1lR';"lJ. er
Studenlerhllsel ...ed Københa....ns
Universitet Forerringens adresse
er KOOrnagergade 52, usO
København K.
SIk.2. Foreningen har værneting i
København.

§4. Som ikke-stcOUDcberettigede
medlemmer af foreningn kan op
tages studerende ...ed andre bojere
læreanstalter.

Foreningen Studenterhusets
nyevedtægter

§.5. Som ikke-stemmeberettigede
medlemmer kan endvidere optages
andre, der er aktive i en aktivitets
eller hus-gruppe.

§6. Min_ 112 af medlemmerne i cn
aktiviletsgruppe skal være studer
ende ved Københavns Universitet.

så skulle isoleres. Del ....dl dog ikke
alle musikgrupperne, der ....ar lige
positive (r..er for den ide.
Der er sA1edes en del problemer
Men vi prøver t! Vi vil megel
gerne have konlor allerede fra se
mesterstart feb. 92.

"1 SES TIL NÆSTE
REPRÆSENTANTS
KABSMØDE D. 2/2
1993 !!!!!!!!

Ulla Brill og Birgitte (begge fra
bestyrelsen) er ved at lave en
samlet plan m'er huset og de en
kelte gruppers behov. Derfor bedes
ajle grupperne la....e en beskrivelse
af deres lokalebeho... og aflevere
den til besl)Telseu og værksteds
gruppen (Alex) (dneslaget)
5I1arest.

Vi besluttede at holde rep. møde i
anc åIns måucder undtagelI juli.
august og januar. Det er stadig den
første tirsdag i måneden.

IO. H\is grupperne har brug for
PA-anlægel (musik). så kontakt
Tore eller Johan :Møller. De er
træne af al finde anIæget misbrugt
gang på gang. Tore er ansat til at
tage sig af det - så 'iær ille bange
for at kontakte ham.

En ung mand ved navn Jasper Holm
"overtager" Jesper Marcussens. plads
Som militærnægter fra uge 3.

Nyt fra Car~

9. Flere grupper, særligt S.M:R
og DIF, har hårdt brug for kontor
faciliteler (jrl. Husavisen p. IS)
for at f1 el stabili arbejdsmiljø.

Der var almindelig oJDakning af
gruppernes behQ'o' • men h'oor er
der plads til et sådant kontor?
1. sal blev endnu engang diskut
eret, men da del trods alt.bar lange
udsigte, foreslog Jesper Lund at
bruge lranemunmel som midlerti
dig losning. Det har bare den man
gel, al det er svært a\ komme til I
linde, men det er del rum, der
bedst kan undværes. Det kræo.·er
dog, at reposen bliver afslænnet,
sj den kan bruges af bl.a. Yggdra
sil. Spansk dans har også brug for
at kunne Janne lidl Det bIt\-· fo
reslået, al de kunne booke sig ind j

musikrummet, men det mente mu
sikgrupperne V'af ret problematisk.
Desuden blev del foreslået, at de
kunne dause en aflen, hvor der
ikke er arnngemenler i cafeen. Vi
diskuterede også at flytte nogle af
musikgrupperne i kælderen, som

8. Ang&ertde ...agter cr Jesper
M og Erik ved af lave en semes
lerplan (forår 1993) for grupperne.
Grupperne bedes hern'ende sig til
Jesper og oplyse, h...or mange
vagter, de er inleresserede i al Th.
Der la...es separale ordniger for
alk grupperne, da grupperne er af
meget forskellig størrelse.

VI bel.... enige om at lave et oplæg
til i,;gler til gener-aifoJsamlingen i
februar. Der blev talt om følgende:
- Grupper skal kunne degraderes
til eksterne grupper.
- Fast kontaktperson I ikke fast
kontaktperson.
- RepræsentantskabeIS mandal
mellem generalforsamlingerne.

ÅJsager liJ at grupperne skal mode
op til rep. mødet:
- Praktiske ting, såsom rengøring.
- Forbe4riD.g ar kOØlltlunikatiOll
mlm. grupperne.

Det kan tilføjes, al del er mer
anlens pligt at læse besl)TeIsesref
eraler mellem rep.møderne, og at
referalerne dd~ hænger på opSlag
stavlen i værkstedet (1. sal), dels
ligger på !ronlcrel

Grupper. vi aldrig Sl:r til rep.moo.e:
Skak, debatforum, retspolitisk fo
rening, clfenbcn.st1mcl, ~
folkedans, AISEC.

De! blev besluttet, at Jesper M
kontakter grupperne personligt, og
fortæller dem., al vi mener del al
vorligt, når vi beder dem møde op.
Desuden minder han dem om
husordenen.

7. VAGN OP l!!!!

Del blev diskuteret, !l'o'ad vi gør
ved grupper, der vedblev med al
drig al stille til rep. møderne.

6. Jesper M. har la...et et oplæg
Lil diskussion om beslutningspro
cesserne i Sud.huset (jvf.
Husa\isen).

b. Indestående penge i
Stud.hus skal bruges til: Kophnas
kine, PC'er, opvaskemaskine,
alanner, PA-an1æget, ekstratimer
til ansatte, menttelefon,
henlæggelse til stolTe opg<IVer,.

c. Eksklusionssage var blevet
diskuteret i grupper, men ern1nu
intet resultal i fonu af
principbeslulning.
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Lo" 2/J tegning pa et A./-lUk.

Kookurtencebidrag afleveres helst j plastic-charte.que i husavisens
dues!aA;.

I sidste uge udskm.· Husa..i.s-redak.Lionen en legnekonkurrence. Opgaven
var uhyggelig simpel, grænsende til det infantile. Den lod i sin jammer
lige enkelhed som følger;

§41. Ved foreningens oplosrung
tilfalder foreningens formue efter
beslutning på den oplosende gen
eralforsamling form.Al, som opfyl·
der foreningens fOJllJål,jf. §l.

hinanden følgende generalforsam
linA;er med simpelt flertal.
Stk.2. Foreningen hæfter alene
med sin formue for de forplig
telser. som det loanede personale
og bestyrelsen lovligt pådrager
foreningen.

Sådan. Ingen kmv til hverken fonn eller indhold
Onde tunger hM iørrigt ladel redaktionen forstå. at dette fremgik med
ufrivillig pædagogisk tydelighed af von eget eksempel i sidste nummer.
Disse kramkende insinnationer stiller vi os nalurligvis uforstående over~

for, men er samtidig fast be~luttet på, at den sl3gs L1adpnndct provillsia
lisrne ikke skal.m lov at spolere den oplaftede stemning af ædel
kappestrid, vi fornemmer breder sig som et forste forårstegn i bele husel.

Ved tægtsændringer.

Opløsning.

§40. stk. L Til oplosrung af foren
ingen kr<J:Vcs vedægelse ~ 2 på

§39. Til ændring af nærværende
veedtægt kræves \edtagelse på en
generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer.

Da vi hM indtil v1dtle kun har modtagel et mindre antal (th"!>. 2) tegn
inger (der på hver deres h211 egen måde lever op tit kra"'ene for della
gelse) og ikke 0nsker at kVæle vort så. fremragende initiativ i fødslen, har
"l valgt at lade konkuneocen fortsætte eo måned endnu (i hvert fald). l

Imellemtiden vil vi så bringe de indkomne forslag i kronologisk
rækkefølge, for til sidst at lade et mildigt dommetpanel beslående af bl.a.
lids.skriftsredaktører. psykologer, kunsthistorikere og notabiliteter i Ø'oT:igt
træffe de eodeligeaf~relser.

bestyrelsen. Høringssvarel er dog
ikke bindende for beSI:)'Iels.en.

§34, stk.1. Foreningens regn·
sk.absår folger kalender1uel.
Stk.2. Regnskabet skal før den or·
dinære generaUorsamHng i februar
være revideret af en regiSlreret
rC'\lsor.
Stk.3. Kassereren indkasserer fo-
reningens indtægter og betaler de
af bestyrel~D godkendte regn
inger. Han forer kassebog over
samtlige indtægter og udgifter.
samt udarbejder foreningens
llIsregnskab.

Regnskab og rormue.

§J7. Der pMtviler ilUc:e foreningens
medlemmer nogen personlig
hæftelse for de for foreningen
påhvilende forpligtelser.

§35. Foreningens formue. udover
hvad der er nodvendigt til afhol
delse af de lobende udgifter. plaee.
res på førsvarlig vis.

§36. Foreningen tegnes af den da
glige leder sammen med æn fun
gerende formand og et af
bestyrelsel\Søvrige medlemmer.

Tegning og hærteIse.

Forholdet til universitetet.

§38. BestrreJsen er forpligtet lil til
enhvu lid at holde univeI5itelel
underrettet om be5t)Telseos og den
daglige ledelses sammensæLning,
saml tilstile universitetet referater
af aIboldle generalforsamlinger.

§JI, stk.L Repræsentantslcabet
beSlår af en repræsenlaJl\ fra }wer
af de af geueraIforsamlillgen goo
kendte aktiviteler. Godkendelse af
akthiteter :;kaJ pHTfes ved
førstkommende generalforsamling.
Stk.2. En akti~'iteL der siden sidste
generalforsamling har indstillet sit
virke. delmger dog ikke
repræsentantskabet.

§J2. De! er repræsentantskabets
opgave al medvirke til kommu
nikation mellem aktivileterne.

§29. Generalforsamlingens beslut
ninger tJæffes ved simpel Stemme
flerhed IDed mindre andel følger af
nærværende vedtægt.

§30. Aistemningeme skal finde
sted skriftligt, såfremt blot el af de
l.ilstedeværende medlemmer
ønsker det. Der bIl ikke Stemmes
ved fuldmagt.

§28. Forslag fra medlemmerne.
der ønskes fremmet til afstemning
udeuIor den offentliggjOne dag
sordeIl, skal indsendes til besty
relsen skriftligt senest 14 dage før
generalforsamlingen, og af besty
relsen geres tilgængelige for med
lemmerne senest 7 dage inden
generalforsamlingen.

Repræsentantskebat.

§33, stk. l. Repræsentantskabet har
overfor bestyrelsen rådgivende
funktion og kan overfor bes~"

relsen fremsætte forsl",,, til
v«ltagelse
Srk..2. Det er herunder repræsen
tantskabeIS opgave at udarbejde til
husorden til vedmgeise i
bestyTclsen
SLId. Repræsentantskabet fun

. gerer enmidere som høringsorgan
i bestyrelsesanl..iggender af væsent·
lig betydning for foreningens drift.
Stk.4. HøringsS\o1lt skal afgives
senest 14 dage efter at a.nmodning
herom er fremkommet. fra

§25. stk.l. EkstraordinæJ general
forsamling afholdes senest 6 uger
efter modtagelsen af begæring
herom.
SIk..2_ lndkalde1se til dcn ekstraor
dinære generatforsamling sker
med mindst 1 uges varsel.

Stk.2. Der indkaldes til den or
dinære generalforsamling med 3
ugers varsel.
Stk.3. Indkaldelse og dagsorden
vedr. den ordinære generalforsam
ling offentliggøres rnind5t 3 uger
før genera1fmsarnlingen i
Univcrsitetsa..isen.

§26 Forbandlingeroe på general
forsamlingen ledes af en dirigent,
der vælges af forsamlingen blandl
foreui..ngens medlemmer, og som
ikke må. være medlem af
bestyrelsen.

§24. Ekstraordinær generalforsam
ling kan indkaldes af bestyrelsen
efter behov og skal indkaldes, .når
mindst 1/5 af smallet af stemmeb
erettigede, fremmod(e medlemmer
på den sidst afholdte ordinære
generalforsamling, dog højest 50
af foreningellS lIled!euuner. skrift
ligt fremsætter forslag herom med
angi"'else af grund.

Gennemrørelse.

§23. Med indkaldelse til den or
dinære generalforsamling i februar
skal endvidere foreningens regn
skab være tilgængeligt. for foren
ingens medlemmer mindst 3 uger
for generalfoJ1iamlingens
afholdelse.

§27, stk. l. På ordinære generalfor
samlinger anæggl'r bestyrelsen
beretning om foreningens
virksomhed.
5&.2. Endvidere fremlægge:> i fe
bruar reg:nslrnbet for det forløbne
regnskabsh, saml budget og
status., kontingenternes størrelse
fastsættes, og revisor vælges.

Bestyrelsesmøder.

§20, stk. L Bestyrelsen lræ.ifer
beslutning ved sinlpel !>temme
flerhed, men er kun beslutnings
dygtig nål mere end halvdelen af
beslyJelsesmedlernmerne er
tilstede.
Stk.2. Ved stemmelighed er for
mandens eller den fungerende for
mands stemme udslagsgiveode.
Ver kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

§19. Over bestyrelsesmøderne
føres beslulDin~refelaler, som un
derskrives af (eferenten, og god
kendes~ næste be~tyTelsesrnode.

§16. stlLL Bestyrelsen ansætter
efter slillingsopslag lønnet
personale.
Stk.2. Dct wunede po::rsoøale vare
tager efter bemyndigelse fra besty
reIsn foreningens daglige drift.
SIk.3. Det påhviler best)"relren at
fore tilsyn med de e"o1. ansatte per
soners virksomhed i foreningen.

Lønnet personale.

§lS, stk.L BeslyJelsen fastsætter
selv sin forrelningsorden.
Stk.2. Besr:yrelsesmooe a1holdes
når formanden finder det
fornoden, eller når mindst 4 besty
relsesmedleIIlIUer krt."Cr dct.
Stk.). Indkaldelse finder sted
skriftligt med angi.....etse af
dagsorden.

§21. Generalforsamlingen er fo
reningens højeste myndighed i alle
anliggender.

Generalronamlingen.

§17. Del lonnede personale del
tager efter aftale i bestyTelsel\S og
repræsenlaDtskabets møder. men
hM dog ikke stemmeret på disse.

§22, stk. L. Onlinær generalfor
samling afholdes 2 gange llIligt i
februar og september.
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OM OPRYDNING &. RENGøRINGj
lJæo.nfør punkt H i bestyrelsesref
ieratel fra d. 19.01.93. som om-

Ihandler kJagebrev til Debatforum,
har best)7elsen valgt at bringe
bre\o'el i sin fulde længde. Det sker
med ønsket om aL holde alle fast på
de kmv som stilles ul akti\ilets
grupperne vedrørende opI)·dning
efteJ arrangememer.

Alu

Værksteds:gruppen er:

Alex (foreløbig subsistenslas)
Anne (arkitekt studerende)
Rikke (designslo!e elev)
Clars (arkitelU studerende)
D'ler (kunstner)
Lars (arkitekt stnderende)

Diverse srolrep<Uationer vit vi
pI"0\'C at .ro fra hånden hen af
,·ejen. men I er velkoUUle til at
gøre os opmærksomme på dem, da
\1 ikke færdes i hele hU5et hele
tiden.

ET FAGUGT INDSTIl< OM S"fUDEN
HRHusn OG ON.. REGNBUEN.

debatforum kan godt forberede SIg

på en indbydelse til "bygge'dag,
da det er disse grupper der har
mest gayn af den. Det er dog
begrænset hvor mange der er brug
for, så hvis du er i en af disse
grupper og kan lide at have en
skruetrækker i båndeD og sav
smuld i håret så kom frit frem

Derefter hedder det projekt. højUal
erkabinel da lydanlægget skal
udvides.

Jesper, Anne og Birgitte E. (Regnbuen og SMR).

Undertegnede har netop afkvew. \0 opgaver til UDi, som vi mener, at
også hu5akti..:i!iter i 5wdenlerhusct kan have glæde af Begge er de op
gaver i "anvendt socialpsykologi", og selvom de primært er skrevel til
universitel5bedønunelse, er de ikke helt uforståelige for I
"ikke.psykologer~ .

Den l:Tle opg;n'e - skrevet af Jesper - handler om del sidste par års kon-l
fiikter i Studenterhuset I opg<m:n fremlægges udo\·er en teoretisk indled·
ning bl.a husets bi9:orie, beti~gelser og opbygning, samt anaI)'ser af I

"manipuIation.rlbrmer" og konflikter.
Anne og Birgittes opgave omhandler Regnbuen. og forsoger ge~em en I
analyse af Regnbuens udgangspunkt, historie og konflikter at udvilJc ar
bejde1 videre, bl.a. omkring problemet at bevæge sig på kanlen mellem al
være isoleret fra henholdsvis at blive opslugt af "del etablerede S)'nem~

(Universitetet. social- og sundhedsva:sener. pS;Ykologforeningen ete.).
Opgaverne er på henholds\is ca 35 og ca 60 sider (S<Unl bilag). Hvis I
ønsker en kopi, så sig det til en ti! os. Dd. kommel til at koste kopiprisen,
livs. omkring 15 til 25 kr. I

For at udvikle en praktisk tværfaglighed i Studenterhuset, er del no(Nen
digt, al vi som fug fonnulerer 05.

Kærlig hilsen

Lidt ira

Værkstedsgruppen

1. X gruppe skal bruge
nogle emner [jl el eller
andet. De kontakter så
værkstedsgruppen via
dueslaget (et stykke papir
med antal og størrelse).
Vi undersoger om \1 kan , ,
finde [loget pil depolet i
nr. 50. eller hvis de ikke
forefindes, h....or meget del
\il koste i malertaler.

H"is gruppe X finder
prisen rimelig, indkøber
\i lJlalerialerne og aftaler
en ~bygge~ dag(e) h"·or
min. I repræsentant fra
....ærksledsgruppen +
antal ruxlvcndige fr-<i
gruppe X la...·er emnerne
og monterer dem.

2. Vil man !>Om enkell per
son bruge værkstedet
gælder der samme pro
cedure. Dog må man
nnde sig i, at del !run kan
lade sig gøre når en eller
flere EF.. H:::r~~ed.et seh
er i gang i ...'ærkstedel
og/eller har tid og
overskud.

Værlcstedsgruppen kommer til at
fungere således:

Som l JO nok har bemærket, så er
vi så småt beg}1ldt at fh banket et
værksted op nede bagved cafeen.
Vi har også købt en masse værlcløj.

j øjeblik har vi hænderne fulde. Vi
er endnu ikke hek færdige med in
dretni.ngen af rummel (del bliver
(lok heller ikke færdigt før vi fl1r
en væg op ind til cafeen).

Vi skal hm·e en scene b)'gger..
Folk fra SMR (Studerende Mod
Rascisme), musikgrupperne og

Anne

se Jer sidde der llled jeres fine
franske parfumer og d)Te silkes
lips. når 1så ikke engang kan finde
ud af all}'dde op efter jer. Er andre
bare billig arbejdskraft, som kan
rende rundlog torre udskejelserne
op. nAr Her:skabet har forladt
stedet. Tror i huset er et brug-<lg
smid-væk-arrangement, sal i værk
for Jeres mageligheds sk)·ld !

.8est}'relsm

l\lEN!

Så har jeg !hel at vide, at de
beskidte tallerkener ikke er Jeres.

Hvor de beskidte tallerkener
kommer fra, det s)nes jeg 1 må
finde ud af. Men J har måske
heller ikke brugt kopper, vinflasker
til starinlys, enkelte skæreknive
os.... osv. Jeg synes egentlig også,
at I - nar I støder på dette ~ må
"'aske dem op • efterlade rummet i
en tilstand andre kan bruge, og så
se om l kan finde en dyIdig. nvis I
har hrug for del

At bruge huset på en sådan over·
fladisk måde er bare for dårligt.
Og det er bare det sidste af en lang
række tilfælde af sådan slags. Det
er intet mindre end ynkværdigt at

Forhistorien er, al Regnbuen havde
ol. julefrokost dagen for Jer, d.v.s.

orndag. Og her var jeg den sidsle
der gik: torsdag morgen. Her var
der gion Tenl til~ Det en-
este der.stod frit fremme ....ar taller
kener og bestik i tørrestativet. Da
jeg var her senere torsdag efter·
middag YaI" Værkstedet i samme
redelige tilstand.

1&. dtcembcr 1992

Kopi: Bestyrelsen
repræsenlantskabet.

OM OPRYDN~G

Til Debatfonun

I havde juleforkon i går. Men en
dårlig oprydning gjorde al der blev
ringet til Jer. hvor I blev bedlom
også at tage restelL At I så ikke en·
gang ved hvor rengoringsmidJeme
er - og altid har værel - er jo i sig
sel.... ganske sigende for del
følgende. 1 parant(S må jeg sporge.
hvad ~ 1m gjort, n.å.r I har J;)rulle
Lage jeres tøm af den fælles
rengøring Ovf.
repræsentantskabsordningen).

Nu er I så gået igen - .far jeg at
vide - og det de.- er efterladt nu, det
synes jeg bare er for dårligt !
GuI....et pl<nkvådt, sædig beskidt;
de store borde ikke tørret af/renset
for di\'el5e ting, der sidder fast;
fulde skraldespande og køkkenet
ligner en slagmark-



Den internationale Forening
beretter

redaldionen.

UuuuPpss. Desværre havde dette
Indlæg forputte! sig i vores dueslag,
så her er el indlæg som egenlJig
burde have været trykt i sidste
nummer af Husavisen. Vi beklager
selvfølgelig fejlen!

.

side 13

Husa,isen er et strålende initiati,,!
l ovrigt ...il jeg geme ...ed denne
lejlighed rose Husa"isens redak~

tion fOl dens glimrende initiaLi ...·,
delS fine logo og end,;dere ros og
håb for at den ...il bolde rasl i den
meget sobre og konstruktive linie,
som specielt de senesle nurme har
afstukket.

CllSper Sofus Nervil

Mine visLoner med Srudenler
Huset
~ Srudenter Huset skal komme til
at fungere dynamisk., kreatiyt og
effektht, og enchidere er det o,,'er~

ordnede mål for mig at Studenter
Huset bli...er en del af det at \'ære
studerende v~ KDbenhavns Uru
velSitet. en del af din identitet som
sruderende!
Studenter Huset skal være el sted
hvor alt o....erskydende I:nngi [la
de studerende bli~'er lukket ud
gennem foredJag, frcnl..isrunger
og happenings.

Ja, det jeg kan lide, er al arrangere
og B. ting til al fungere \Id fra
masser af ideer.
El andet af mine: mnme punkter er
lysten til at fonnidle ting, gerne
gennem foredIag og lysbilled
shows, sam jeg har rurneret med i
Hovedstaden. Noget som jeg floder
meget lærerig\. (se ..isioner med
Studemer Huset).

borgerkrigshærgede land~ politiSKe
og sociale situation.

Ejler ikke ar have nået deadline
til W1r glimrende "Huscwiserl" - da
jeg ved sidste præsenJalion.<:runde
for den nuværende bestyre/seførst
blf:\> bekend/gjort med inifiatjvet
umiddelbart inden deadline 
havde jeg egentlig droppet pro~

jektet, da jeg egentlig Iroede. at
folk i Huser ejlerhdnderl kerldte
mig. Men den IJlIden dag opfoT~

drede Dofne mig alligevel til at
gll'e' e'T Indlæg - riglig, ~efYfQjgellg I

! er der iJdæ al/e, der kende! mig
Ibag det ydre• .sd hel komme! en

besJ<tlveJse:

''JV1f!'{[[1I
bestyrelsesmedlem

Præsentation af

lmer 6, 2. :irgang, 1993, StudcnterhusetHusavisen·

Bestyrelsesmedlem,
rumsmedlem, kouser
Sofus Nenik

Jeg er fodt i Gentofte 3. marts
1970. hvor jeg er yokset op hele
min bam-fungdom sammen med
min storesøster, mor og far.
Jeg bar gået i skole på Den inter
nationale skole i Danmark., Bema
1l0tLeskolen; Grmnasiet på
Auretwj ArnL!igymnasie; arbejdet
et liUe år i oorneha..'en, D)'S~

segårdsparken: rej1t flere gange i
S>'d-Øst-Asien; l~t el semester
medicin; indskre'o'el på Sratskunds
bb 1990 (går i dag på ~.
.semester).
Medlem af Deootfonuu,. Saw~

funds\oidenskabeugl Forum. l..a·,et
arrangementer wm: Radioprogram
øm ~Den hele studerende"; studie
tur, ·EF-over!e....elsesrurM

; og en
længere række af
foredragsarrangemenler_
End...idere har jeg eget mindre
tDjfi.nna, wm udover studierne har
gi,'el mig erfaring med
regnskabsdrift.
Noget af det mest spændende jeg
har {ayet er al ...ære i Cambodia
gennem folkekirkens Nodhjælp
for ::il undersøge det
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På. den internationale Forenings
vegne

Daphne

Til sidst endnu en opfordring til
ajle de anelre grupper om at skrive
indlæg til HUSAVISEN.

har fx planlagt en al\en med
sangria og flamencodarts.

Vi ~i1 igen i næs.l.e semester prm'e
(It fli de udenlandske stllderende til
at arrangere nationale aftner i for
bindelse med ~cen; dvs aftner
hvor de laver et eller anelet ar~

rangement. der b.ar med deres land
al gore. De spanske studerende j år

så tilgengæld skal holde længere
åben. Hvis alt går 'iel. håber vi
derfor at kunne ra levende musik
nogle onsdage allerede i næste
semesu:i'. Del vil ..i i Så fald an
noncere ~ naturligvis.

DIF har netop holdt vores eget lille
(og ret fredelige) vbisionsmode,
hvor ...i blev eruge om en del ting
samt fl.k en il)' bestyrelse. Vi vil
især fortælle om vores cafe-vi
sioner, men forst skal dog kort
nævnes • at fo~ningen rm har
repræsenlaIlter ful tre fukuJleler !
Det er vi ret stolte af.

Hvad allgår cafeen vil (Jel sikkert
glæde en del at twre. at vi arbejder
på at holde ca. ell time lællgere
åbenl næste sel1leSler l

• I den for
biDdelSl.: ,"il vi lige gemage. al
AU..E er velkomne til ,"'ares
onsdags-c:afe kJ. 2:0·2J. Der er eIl

utrolig rar aLmosfære. Alle er i.n~

stillet p!l at tale med alle. sikkert
fordi del er det eneste sted, de
udenlandske ..ruderende kt1n
komme og møde andre studerende
i en afslappet atmosfære og med
billige (guld-) ot

Vi er derfor rel tilfredse med vores
cafe. Men intet er så $:,odL at det
ikke kan la....es endnu bedre... Der
for har Io af vores beseyrelsesmed
lemmer, Lars Fremerey og Lars
Pico. tagel kontakt til Silldenler
busets bookingansvarlige, den
navnkundige Erik, og aftalL at vi
vil bJ.nne søge om penge til at B.
bands nogle onsdag aftner, bvor ..i

Alle lader iii al være: uættt: af, at
det altid er de sanune. der ilii.ver
indlæg i HUSAVISEN. Vi besiJlt
tede denoI at skrive lidt om, h,,-ad
der pt. foregår i vore, forening.
Samtidig opfordrer vi alle de andre
grupper al gøre det samme. Der er
stor forskel på at kende en
1l:ruppes fonnål og på al vide, hvad
den egentlig la,,'er i det daglige!

Husavisen nummer 6, 2, årgang, 1993, Studenterhuset

l

ii
I

Det vil altså nu sige dette semester (red.)
ARså stadigvæk i dette semester {red.}
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Redaktørernes Kurver

! den forløbne måned, siden sidste
udgave af Husavjsed~, er medlemmerne
af redaktionen flere gange blevet udsat
for kritik af vores tone, og hele måde at
forvalte Husavisen på. Med flere af
klagernes egne ord, vores redaktionelle
linie. Det viljeg meget gerne have lov at
kommentere. Som sagerne står, har
Husavisen slet ikke en redaktionel {inie. l
lyset af de sidste numres mere eller
mindre skarptandede ledere kan dette
nok virke som en lidt ubegavet påstand;
det er det imidlertid ikke, og for at udrede
dette vil jeg gerne præcisere nogle
avis-mæssige distinktioner.
For det første, begrebet redaktionel linie.
Den redaktionelle lmie er grunden til at
der står mere om Aalborg Symfo
niorkester i Jyllands Posten end i Jerusa
lem Post, og mere om kunstigt åndedræt
i Falck Bladet end i Bedemændenes
Manedsblad. Den redaktionelle lime lig
ger med andre ord i den måde, hllorpå
redaktørerne vælger og forkorter i det
foreliggende stof, og det er derfor en
avis kan ændre sin sjæl fuldstændigt, når
der kommer ny chefredaktør.
Her på Husavisens redaktion har vi ikke
prøvet, hvordan det føles at have en
redaktionel linie, for der har hidtil ikke
været noget at vælge imellem og ikke
noget at forkorte i. Den eneste !inie vi har
haft, har været, at IIi ville blande
Husavisen som sådan så lidt ind i Husets
stridigheder som muligt, og derfor har vi
indtil videre heller ikke ændret så meget
som en kommafejl i nogen af de
indsendte artikler. Det er også derfor
Husavisen er sat i to forskellige typer,
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nemlig denne her til de redaktionelle
indslag, og denne her til indlæg fra alle
andre.
Hvad der derimod til stadighed ligger os
voldsomt meget på sinde, er at
Husavisen ikke bliver en IiJfeput udgave
af Statstidende. Denne publikation har
som bekendt kun een eneste funktion,
og det er at viderekommunikere alle
sfatsmaskjneriets mange beslutninger og
bekendtgørelser. Den har også kun een
eneste dyd, og det er at gøre dette så
bevidstløst som overhovedet muligt.
Dette er selvsagt ikke en dyd for en a'lis i
et hus som Studenterhuset. Tvært imod
viJJe det give en renere og mere sober
tone i konflikterne i huset, hvis de
principieJle debatter blev ført i disse
spalter.
Når nogen aJligevel har reageret overfor
aVisen, og har fØlt sig truffet af
redaktionens kommentarer, hænger det
nok sammen med det redaktionelle vid.
Det har nemlig i høj grad været rettet
mod folk der beklæder ti/}idshverv her i
huset, herunder (naturligvis) bestyrelses
medlemmer. Det, vort vid har været
rettet mod, har Imidlertid ikke været disse
personer, ej heller bestyrelsens arbeJde
som sådant, men mod den manglende
formidling fra bestyrelsens side. Det har
vi reageret overfor, ikke kun med vores
redaktørkasketter pa, men også som
personel~ der måske har husets kom
munikation mere på sinde end så mange
andre. Visse bestyrelsesmedlemmer
feks

RH

Alt det praktiske!

Vi minder om at dead-ime stadigvæk er
den 21 'ende i hver maned - dog saledes
at næste dead-Iine er den 7. januar 1993
p.gra. Jesus's pAståede fødselsdag.
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Redaktionen ser sig stadig forpligtet til, at
give enkeltpersoner eller grupper lej
lighed til at svare på artikler, som direkte
er møntet på disse, og at Husavisen8 sc1
vidt som overhoved muligt bringer alfe
indlæg skrevet af studenterhusaktivister
eller folk med tilknytning til samme.

indlæg afleveres i husavisreden i due
slaget (i værkstedet). Du er meget mere
end mere velkommen til at aflevere
indlægget på diskette (det sparer os
nem'Jj' for en del indskn"vningsarbejde)
med angivelse af benyttet tekst
behandlingsprogram eJler det kan skrives
ind på regnbuens PC'er (snak nærmere
med Karsten herom, hvis ikke du i
forvejen har en aftale) - men læg da
også en seddel herom j dueslaget.
Maskinen er kommet retur lil Huset.

Redaktionsgruppen for dette nummer
bestod også denne gang af Karsten
(regnbuen) og Rasmus (Studerende
Mod Racisme). Redaktionsgruppen er,
selvfølgelig, stadigvæk åben for afle
interesserede, og du behøver blot at
henvende dig til en af os, for at få oplyst
næste redaktionsmøde (er nemlig pt.
endnu Ikke fastlagt).

Rigtig, rigtig, RIGTIG god læselyst I

~------

-------

Nyt fra Carin:

Nogle små nyheder som kan være af
interesse

• Huset "har fået" en "ung i arbejde" 
stilling. Den unge mand på pladsen
hedder Kim og fungerer primært som
bartender 20 limer per uge.

• Cafax har lånt 1. salen en kaffemaskine
med ekstra varmeplade. Pas godt på
den og J...--un Cafax kaffe må bruges

• 1 Cafeen findes nu kur.,:and med citron
at købe.

Hilsen

Carin

-------
Annonce:

Efter sæbekasselobet lørdag d. 12/12-92 kl.
14.00 er der:

JULEFROKOST

I cafeen

for alle husaktivister

Skriv dig - samt din ret - på listen, som
hænger på siden af dueslaget i værkstedet 1.
,aJo

Kjærligst

Ca/egruppen

praktisk
information

Nyt fra Jacob:

• Aktivitetsgrupper!husgrupper opfordres
til at checke dueslagene af og til. Disse
beny1tes til kommunikation mellem
ansatte og grupperne. Spec,ieli med
hensyn til mcdlemsregistreringen er det
lidl frustrerende at spørgsmål og
beskeder bliver liggende i månedsvis
uden at konune videre i systemet.

• Repræsenlantskabet har 6.19.92 ved
laget at medlemskortene bor ud;;tedes
uden passus om fri adgang. Repræ
sentantskabet anfører at det er absurd,
idet alle har fri adgang til husets
arrangementer. Korrekt. Jeg har valgt
at fortsætle de medlemskort der
allerede er trykt og når de slipper op,
optryklees de nye uden denne passus.
Jeg har valgt at beny11e de allerede
optrykte kort, idet det vil koste
minimum 500,00 kJ at lave nye
medlemskort, og studenterhusets oko~

nomi taget i betragtning har jeg skønnet
dette for at være absurd. Derfor går jeg
ud fra at repræsentantskabets ved
tagelse om at "fri adgang" bør slettes,
gælder når vi genoptrykker karrene.
Hvis jeg har tolket repræsentantskabets
vedtagelse forkert så håber jeg at næste
repræsentanlskabsmøde præciserer
hvad der ligger i ordene "bør", idet jeg
har tolket det som en opfordring.

• Der mangler billeder fra følgende'
Frode Hannibal Sundbø (musik),
Torben Simonsen (musik), Morten
Reicher (musik), Steen Larsen (cafe),
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Cafegruppen ....i1 gerne forblive en hus-

Repræsentantskabets fors!aglformule.
ring til husorden ang. 50% studerende
i aktivitetsgrupper, blev vedtaget på
stormødet.

ad 7.

ad 6.

ad 4. Opfordring ril at checke op på
rengøring: Der er mange der gør rent
for andre
Cafeen sender fra i dag observatør til
rep·møde hver gang for at komme i
kontakt med grupperne i huset

ad 2. Fotogruppen gjorde opmærksom på,
at de havde meldt afbud sidste gang,

ad 3. Dagsorden godkendt. eaf6 under pk--t
7.

Dagsorden:

1. Dirigent/referent

2, Godkendelse af referat

3 Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Med. fra bestyrelsen

6. Med. fra Slarmødet

7. Nyt fra generalforsamling

g. Visionsmøde

9. EVl

Ad 1. Dir: Jesper, Ref: Stine

Elfenbenstårnet ? Kurdiske Studerende ? ~

Kalle undersøger husgruppestatus og laver
liste over i huset eksisterende grupper.

Forelobig dagsorden:

-------

Indkaldelse til
repræsentantskabsmøde

1/12/92, kl. 18

l Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat

3. Godkendelse af dagsorden

4. Meddelser

5. Fremlæggelse af referat fra bestyrelsen

6. Nyt fra Stormødet

7. Hvad gør vi med de grupper, der ikke
møder op til repæsentantskabs-
møderne (eksklusion?)?

8. Cafeen og grupperne

9. Kontorfaciliteter til grupperne

IO. E\-1.

HALLO! Hvis din ~ruppe ikke plejer at

komme til repræsentantskabsmøde, så er det
nu ...under pk.--t. 7 skal vi disk'1Jterejer!!!!!

Redaktionen

-------

-------

Forelobig dagsorden til:

Stormøde tirsdag den 1.
december kl. 2000

Husets puls rw

Konkret tænker vi på udsmykningen af
avisens bagsiden... som, sagt på en
pæn måde, godt kunne trænge til "en
kærlig hånd" (se f.eks. dette nummers

·gruopvækkende bagside tegning, udført
af et redaktionsmedlem ). Har du derfor
mod på at tegne en bagside tegning
(skal desværre være ; farverne sort!
hvidt), så skynd dig at faffe tegnegrejet
og føl, tegn, ma/lige netop det du synes
vil være passende ar udsmykke bag
siden med.
De 10 bedste indlæg præmieres med en

hemmelig præmie!

1. Valg afdirigem og referent.

2 Meddelelser Referat af ad 5. Da det pga mødetidspunkt er umuligt

repræsentantskabsmøde i for et bestyrelsesmedlem at møde op
3. Nyt fra bestyrelsen _ -på.---rep.,mødeme,------eF-det-nu-æfe----

--~~NytfraRepræsentantsKiirb~et~------------Snrde1ftefhuser~ItT/9z;_IIT.Ig-----rentens opgave at læse bestyrelses-

s. Eventuelt referater fra perioder mellem rep.~
Til stede: Elisabeth (Cafegruppen, obs.). møder og fremlægge dem på næsle
Klaus (foto), Kalle (Regnbuen), Daphne (!nt. møde (Stine fremlægger altså i
forening), Pelle (Yggdrasill), Jesper december... )
(Regnbuen og Stud. Mod Racisme), Lotte
(KFS), Alex (værkstedsgruppen, obs), Stine
(Stud. Mod Racisme), Jesper (nægteren
altså),
Ikke til stede: Iranske Studerende, Spansk
dans, Musikgruppene, Skak, Tai-elli, KOKS,
Debatforum.

Iranerrummet
Bageste toiletter og gange ml.
knkken og Iranerrum
Værksted og køkkenområde
Forreste to toiletter
Repos og gang ved trappe
Røde rum og De/aires rum

Iranerrum og gangen ml
køkken og Iranerrum
Bageste to toiletter
Værkstedet, knkken, forreste
toiletter og Delaires rum
Repos, røde rum og gang ved
trappen

-------

-------

Rengøringsplan for
december:

Dorte Møller Pedersen (stud. mod
rae,), Thora Pia Finnsdottir (foto) og
Anneline Juul (stud. mod rae.). Der kan
ikke udstedes medlemsbeviser før
billederne konuner.

Husavisens hidtil største
konkurrence!

Nemlig en tegnings~konkurrence 1

Uge 52/53;
Iranske Stud.

Bestyrelsen:
SMR
Retspol. gr..
Regnbuen:

Uge SO/51:
Spansk dans:
Fo~·

Spansk dans.
Regnbuen:

selverkendelse over nærværende
smørelses kreative niveau, er det med
pludselig opmærksomhed gået op for os.
at der er brug for en mere on"ginaV
kunstnen·sk/ kreativ/ ? udviklingsstøtte.
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ad 8.

ad 9.

gruppe, og vil gerne i repræsen
tantskabet for at forbedre konununi~

kationen.
Repræsentantskabet siger velkommen!
Oplægget fra cafegruppen (se Hus
avisen oktober) ang. gruppernes
deltagelse i cafevagter blev diskuteret.
Baggrund: Cafeen mangler ressourcer
Cafeen er husets ansigt udad til og
folk i cafeen skal kunne informere om
ak.1:ivitetsgrupper (ville kunne forbed~

res, hvis akt. grupperne stod i cafeen)
Intentionen med Studenterhuset er
ikke bare et lokale, men et fælles
projekt.
Cafeen er ekspanderet => mere
arbejde.

Alle grupper viste forståelse
for cafegruppens synspunkter. Flere
grupper mente dog ikke at have
ressourcer til at lage en ugentlig vagt
Muligheden for evt. deling af vagter
(=et par pr. semester) blev diskuteret.
Muligheden for i stedet at gøre rent
blev også nævnt. Ajle enige om, at
huset ikke skal være gratis lokaler og
intet andet.
Disk.-ussion om, hvorvidt deltagelse i
cafeen sh.-ulle indgå i husordenen, eV!.
med mulighed for særaftaler li la § 6
(ang. 50% studentermedlemsskab i
en aktivitetsgruppe).
Enighed om at tage oplæg med hjem
til grupperne, ang. en følelse af
forpligtigelse over for huset, også når
det korner til cafeen, og at komme
tilbage med en meldmg om
ressourcer. Dette skulle give
grupperne mulighed for at lave en
semesterplan. evt. med særaftaler (det
er jo så moderne... )

Se referat af sidste gang.
Kraftig henstilling til at møde op på
visionsmødet d. 21/11. Abenl udvalg
nedsat til forarbejde = oplæg og
annoncenng.
Værkstedsgruppe ny i huset, holder til

i rummet bag cafeen, hvor der bliver
rydet op og fjernet nedhængende
plakater. Gruppen vil lave om bruger
og studieorienterede projekter, studie
orienteret=hjælp til prototyper, plan
cher, bruger=hjælp til vedligeholdelse,
planlægning og igangsætning af værk
stedsprojekter og arbejdsdage.
Accepteret som husgruppe, har søgt
om 5000 kr. til håndværktøj, vil sende
observatør til rep.-moder.
Repræsemantskabet siger velkommen!
Decemberarrangement Gulefrokost?!)
i huset d. 12/12, arrangementet om
fatter et sæbekassevædde1øb mellem

grupperne.

-------
Studenterhusvisioner

Repræsentantskabet har taget initiativ til
nogle fælles snakke om visioner og fremtiden
i Studemerhuset. Der blev på sidste repræ
sentantskab fastlagt et åbent planlæg
ningsmode d. 13/11, og et visionsmøde d
21/11. På planlægningsmødet blev man enige
om at benytte fremtidsværkstedsmodellen,
hvilke i korte træk vil sige at behandle
problemet om udvikJing gennem tre faser;
kritik-, visions- og realiseringsfasen. En vigtig
pointe er her, at alle ideer og indfald er
"lovlige" i kritik- og visionsfasen På
planlægningsmødet aftaltes yderligere et
visionsmode, hvor snakkene fra d. 21111
fortsættes. Dette mode afholdes sondag ti
6/12 kL U"'.

På mødet d. 21/11 (hvor der dukkede 12·15
aktivister op) blev der først snakket kritik,
derefter visioner. Disse løse punkter skal så
ved det kommende møde forsøges bearbejdet
i retning af realisering afvisionerne

KRITIKPUNKTER

Beslutningsstrukhu og kompetence:
manglende klarhed over kompetence og
manglende gennemsigtighed i daglig
dagen
skjult førend politik, uærlighed, dis
respekt, magtstræb.
"kamp om rummet" i stedet for samar
bejde om beSlutninger.

Information:
mangelfuld kommunikation grupperne
imellem, mellem de forskellige be
slutningsorganer, mellem gamle og nye
al-tivister og mangelfuld information om
SH udadtil.

Praktisk:
lokalemangel
beskidt.
mangelfuld funk-tionsindretning
al-tivister bakker ikke nok op om fælles
husanliggender.

Indholdsmæssigt:
mangelfuld cafepolitik.
manglende faglige grupper og samar
bejde grupperne imellem.
manglende langsigtet Studenterhusper
spektiv.
underprioriteret faglighed.

Ideologisk:
modsætning mellem kommercialisme og
bevidst historie.
modsætning mellem cemralisme og
basisdemokrati
uenighed om betydningen afhistorien.

Ovenstående kritikpunkter blev omformulerer
til ønsker, for at kunne tages med ind i
visionsfasen:

gennemskuelig kompetence og beslut
n;ng5Struktur.

fælles basis og perspektiv,
respekt og ærlighed.
gennemfart informationsformidling.
flere lokaler.
renere. - duelig funktionsindretning af
lokalerne.
fagligt samarbejde grupperne imellem.
bevidst langtidsplanlægning og for
mål'.iformulering.
indllOldsmæssig cafepolitik. .
opbakning og ansvarlig/led fra akti
vister.
reel behandling af ideologisk uenig
heder.
åbenhed udadtil

V1SIONER: (ordnet i temaer afunderteg
nede)

Aktiviteter og samarbejde:
filmklub
folkekøkken med 10 langtidsledige
kokke
dagsaktuelt bibliotek med fagblade, op
gaver etc.
alsidig musik, dans. teater, kultur og
tværkulturelle arrangementer.
flere faglige fag
mere tværfagligt samarbejde
lokalradio og -TV
galleri
samarbejde med andre højere lære
anstalter
kontakter til færdiguddannede og uni
ansatte
Studenterrådet i SH
Moderate Studerende i SH
juridisk vejledning
arrangementer for børn
flere faglige oplæg, gæsteforelæsninger,
debatter

Faciliteter og redskaber:
reproafdeling med teknisk mandskab
kontorfaciliteter for grupper
læserum og grupperum
flere kridt- og opslagstavler



I-1usavisen nummer 5, 1. årgang, 1992, Studenterhuset side 8 Husavisen num..__r 5, }. årgang, 1992, Studenterhuset side 9

praktisklkreative faciliteter
fjernsyn, videooptager og videokanon
bollerum
samtaleanlæg
højttalere i værkstcdet
børncpasning, puslebord
lysshow
køleskabe
opvaskemaskine i cafecn og på 1. sal
rimelig telefonadgang for grupper
mønttelefon i cafeen
kopimaskine
SH-bus og ladvogn
gratis kondomer, bind og tamponer
nye højttalere, CD og høretelefon i cafe
en
bedre fælles gear til musikgrupperne
flere penge

Fysiske rammer:
biograf
2.. 3. og 4. sal samt nr. 50.
renovering af l. sal: gulv, loft etc
gøre (ex)køkkenlokaler brugbare
plexiglas i frontruder
tyverisikring
ny trappe
lave vareelevatoren
handicapvent1ig indretning
ny hoveddør
lerasse og udendørs cafe
glasoverdækning af gården
gymnastiksal, boksering og boksebold
ventilation
kirkepladsvinduer som skydedøre
flere blomster og planter; grønt miljø
flot, velrenoveret facade
akvarium i cafeen
atalier og tagterrasse
observatorium
computerrum med netværk
svømmehal med tyrkisk bad og
massagebænk.
lydisolerede øverum i kælderen
gennemtænk1 nyindretning af cafeen;
borde, stole. loft .
indskudt etage i cafeen, balkon og
lysekrone

nye møbler i hele huset
checket el-system
nyt lys
nye kældertoiletter

Andet:
tegneserier på lokummerne
betalt rengøring i hele huset
hus-kat
SV-klip for Studenterhusak1i,;:ister
SH som fakultet
flere socialister
Daphne som bestyrelsesmedlem
generalforsamlinger og bestyreJsesrruJder
optages på video
en SH-revy
legalt hashsalglfii hash
ingen hash i SH
ordentlig rusmiddelpolitik - (også ift
alkohol)
alternativt vandrerhjem

Fremover:
Disse fremsatte kritikpunkter og ideer til
fremtiden arbejdes der altså videre med ved
det næste møde

søndag d. 6 december kl. 14.00.

hvor vi håber at mange vil dukke op. Del er
selvfølgelig ingen forudsætning at have
deltaget ved del første møde.

Pil modedeltagernes vegne: Jesper.

Indlæg fra Ulla Britt

Dette liUe indlæg er blevet til i arrigskab over
en ti! tider tilsyneladende bevidst jordring af
bestyrelsens ærlige forsøg på at udføre et
stykke seriøst arbejde. (så er i advaret.
Hverken mere eller mindre... ):

Som også Søren gjorde i husavisen nr. 2 fra
august, vil jeg hilse velkommen og give støtte
til det nye initiativ, som husavisen er et udtryk
fur.
Kommunikation er altafgorende i ct hus som
vores. Men hvordan kan det være, at en lilje
gruppe i huset tillader sig at "stille sig ud på
sidelinien", for at kritisere eksempelvis
bestyrelsen for manglende vilje til at involvere
resten af husets brugere, med den argu
mentation at bestyrelsen "bevidst" skulle
undlade at skrive i husavisen ? Redaktionens
"leder" j sidste nummer af husavisen, synes
jeg simpelthen er under lavmålet ! Bare
forsøget på al insinuere at bestyrelsen måske
ikke har villet skrive indlæg til avisen (når der
i selv samme avis faktisk er et) fordi de enten
var for dovne eller for søvnige... det er "al
skyde langt ved siden af måJet" .. Og jeg er
målløs over, at folk so"-\ jeg i hvert fald
tidligere anså for oplyste og seriøse aktivister
her i huset siger sådan noget sludder.
I stedet for at bidrage til det herskende kaos
skulle Studenterhusets selvbestaltede kommu
nikationsorgan - og dermed husavisens redak
tion - gå foran med et godt eksempel: Hvis i
virkelig ønsker at gøre en indsats for at
forbedre kornmun1kalionsruveauet her i huset
burde i omdanne jer til en egentlig redaktion.
som laver opsøgende arbejde, beder om lov til
at interviewe centrale figurer i centrale kon
flikter o.s.v. (dette er ikke ment som en belæ
ring, for jeg er over bevidst om at i sagtens
kender til de metoder jeg taler om).

Men hvorfor har i så travlt med at tå opmærk
somheden ledt over på andre? Hvorfor ser I
tilsyneladende kun "splinten i din næstes øje i
stedet for bjælken i dit eget" (som en central
flgur inden for mil fag efter sigende skulle
have sagt).
Jeg vil mægtig gerne være med til at nedbryde
nogle af de barrierer, som truer med at dele
dette hus i to (eller flere). Måske kan i
forkJare hvorfor artikler:;! indlægs opsæt
ningskvalitet tilsyneladende er direkte af
hængig af deres forfattere?
Se eksempelvis sidste nummer af husavisen:
side 5 + 6.
Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I ikke har
fundet bestyrelsens appel vigtig nok til at
bringe den i det format den blev afleveret i:
;\4 !!!
Hvis vi i Studenterhuset kan blive enige om
en ting ~ at vi har et kommunikationsproblem
- så er det højden. (Hvorvidt husavisen
afhjælper dette problem på den Dptimale
måde eller ej, ved publicere den ene gamle
afskrift efter den anden - uden hermed at ville
komme ind på disse breves /opgaversl
referaters kvalitet - er nok el af de punkter,
hvor vi simpelthen ikke bliver enige). Det er
bare ærgerligt. at husa..-isen - med sine
lendiøse indlæg og opsætning - ikke just ser
det som sit formål at forbedre mulighederne
for at løse dette problem.

-------
Redaktionelt svar til

UlJa Britt

Som det har været beskrevet siden
Husavisen nr. 1, giver vi i forbindelse
med indlæg, der er direkte møntet ptJ
specifikke personer eller grupper disse
mulighed for at svare I samme nummer
af husavisen.
I dette nummer af Husav;sen er det
selve den "redaktionelle linie" der står for
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skud, og vi ser os derfor forpligtiget til et
redaktionelt svar.

Vi kunne have valgt at gribe dette svar
an på mange måder, f.eks. ved at
kommentere og tilbagevise de mange
direkte urimelige og fejlagtige påstande i
Ul/a Britts ind/æg. I stedet har vi dog
valgt at lægge de Spørgsmål som
indlægget rejser ud til debat, for på den
måde at skabe en bredere diskussion af
det arbejde redaktionen udfører.

Vi vil derfor fra redaktionens side
opfordre husets aktivister til at komme
frem med deres standpunkter i sagen via
et kortere elfer længere indlæg, og her
blot trække en række stregpunkter op,
som vi (som redaktion) finder det vigtigt
at få belyst:

• Er det rimeligt at betragte
Husavisen som et selvbestaltet
kommunikationsorgan, når både
stormøde, repræsentantskab og
bestyrelse inden initiativets iværk
sætte/se har haft punktet på dags
ordenen og støttet op om ideen ?

• Er del rimeligt at Ulta Britt på/ægger
en lilJe redaktionsgruppe at udføre
det informationsformidlings arbejde
som rettelig er en bezfyrelses op
gave ? Og ken dette kaldes et
forsøg på ansvarsforflygtigelse? "

• Er det rimeligt, med baggrund i
sidste nummers indlæg "Appe!", at
påstå at redaktionen "bevidst ma
nipulerer med indsendte artikler og
ændrer i disses opsætningskvalitet,
således at særlige standpunkter
favoriseres" ? Indlægget var afle
veret håndskrevel på et slykke
hVIdt papir og blev tillige nævnt på
forsiden i indholdsfortegnelsen.

• Er det rimeligt at fejJcitere redak
tionens "leder" til det ukende- lige,
for derefter at bruge det i mod den?
I "lederen" er det faktisk beskrevet,
at redaktionen ikke betragter be
styrelsens mangel på information
som et "dovenskabsproblem", men
at vi stiJler os uforstående overfor,
at selve formidlingsopgaven ikke
prioriteres.

• Er det at bidrage "til det herskende
kaos" når redaktionen forsøger at
fastholde et af studenterhusets offi
cielle styringsorganer på sin, for os
at se, lavt prioriterede formidlings
opgave ?

På redaktionens vegne

KM

-------
"2. Halvleg - eller farven lilla"

Hvis man skriver indlæg "i arrigskab" over et
eller andel, tror jeg at man enten skal lade
være med at få dem publiceret, eller også
vente og se, hvilke reaktioner man får * og så
uddybe og nuancere sine "påstande" i henhold
til reaktionerne. Den stærke tradition med at
skrive læserbreve i de danske aviser er faktisk
rigtig god· også når den bliver til mere eller

mindre platte bemærkninger i det radio
program, som engang hed "Noget for noget".
Det mener jeg ihvert fald, for det er uhyre
vigtigt for demokratiet, al folk føler de kan
give udtryk for deres meninger.
Altså: Mit "lille indlæg" var tænkt som et
læserbrev!

Nu forholder det sig sådan, at Husavisens
redaktion (dvs. i dette tilfælde Karsten)
fortalte mig, at han ville svare på mit indlæg i
sanune nummer af avisen. (Selvom det
normale vel er, at man giver "fair play" til et
indlæg, og lader det stå uden redaktionelle
kommentarer, men lad det nu være). Jeg vil
slet ikke forsøge at spille" tilbage "i blinde"
(jeg ved jo ikke hvad redaktionen vil skrive).
Men jeg vil mægtig gerne forsøge at uddybe
og nuancere allerede nu - for måske at undgå
en række misforståelser - ikke for at bremse
den videre debat:
Studenterhusets bestyrelse er et valgt organ.
Alle KU studerende kan stille op - og blive
valgt på vores generalforsamlinger, h...is de da
lar det nødvendige .antal stemmer. Nu
forholder det sig bare således, at meget fa
øjensynligt prioriterer at stille op som
kandidater til bestyrelsen. Det kan jeg godt
forstå, for det er ofte et utaknemmeligt job.
Men furst og frerrunest er det et arbej ds* og
tidsmæssigt meget krævende job!
Jeg har siddet i bestyrelsen i to år (og jeg
regner ikke med at genopstille til marts)
Derfor ved jeg, at Karsten blev spurgt, om
han ville stille op til bestyrelsen inden sidste
generalforsamling. Ja jeg har endda ~elv

spurgt om ikke han, eiler i det mindste andre
fra Regnbuen kunne stille op, så vi fik så bred
en bestyrelse som muligt.
Hvorfor han ikke gjorde det ved jeg ikke * og
det er i og for sig også mindre væsentligt 
enhver har ret ril at prioritere sin tid og sit
engagement som han! hun finder det bedst.
Alligevel kan jeg ikke lade være med at
gentage min pointe fra "det arrige indlæg":
Det er ofte lettere at stille sig ud på sidelinien
og kritisere dem man tror har mest at skulle
have sagt.
OK - så langt så godt. Men hvem er
bestyrelsen så ? Mffi-ske følgende liste kan
kaste lys over "Sagen".

Altså: Bestyrelsen består af følgende
personer:

1. Musikgrupperne, Spansk dans,
Cafegruppen, mand.

2. Køks, kvinde.

3. Debatforum, mand.

4. Debatforum, mand:

5. Regnbuen, kvinde

6. Cafegruppen, kvinde.

7. SMR. kvinde.

8. Yggdrasill, mand.

9. Moderate Studerende, mand.

10. Studenterrådet, mand.

Uden at have præcise tal og facts på alle'
Studenterhusets medierruner og ak.1ivister,
mener jeg alligevel, at et kvalificeret skøn
ville være følgende: Bestyrelsen er en uhyre
repræsentativ gruppe!
Igen undrer det mig, at der ofte korruner
uforholdsmæssigt megen kritik af bestyrelsen
i Husavisen i forhold hvem der ellers laver
eller ikke laver noget her i huset.
Selvfølgelig laver vi fejl i bestyrelsen. Og at
rubrikken "Nyt fra bestyrelsen" ikke er blevel
lavet og afleveret til redak.1ionen de tre
numre, hvor denne rubrik skulle have været i,
det er virkelig for dårligt l!~ Sehfolgelig.
Men bestyrelsesreferaterne kan findes i
sanune hus som Husavisen må hentes i I

Medlerrunerne af Studenterhusets bestyrelse
er ikke dårligere mennesker end resten af
husets medlemmer. Ej heller er bestyrelses
medlemmerne mindre kvalificerede til at
varetage det job de er blevet valgt til, end de
mennesker der har valgt dem !!!!
Med andre ord: I kan sgu' da også bare vælge
nogle der er bedre til at sidde der, h...is det er
det der er problemet ! (Og som det måske
fremgår af sidste sætning, så mener jeg, at det.
bare ikke er problemet).
Det forholder sig nemlig således, at
bestyrelsen - fordi den er repræsentativ 
nærmest er en genspejlning af huset som
sådan. Vi er altså lige så splittede i
bestyrelsen som resten af huset er, fordi
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• der kunne godt ryddes bedre op i gamle
mapper på kontoret.

• der vil, når vi far en PC'er i huset, være
et behov for at "rydde op- i" gamle
disketter og installere bedre kartoteker,
for at få styr på hvad og hvor vi har
lagret forskeUige dokumenter.

Jeg mener, det indtil nu har været en positiv
periode med en løbende udvikling af
arbejdsopgaverne, og at del er spændende at
arbejde i et så "blandet" og til tider "lidt
forvirrende" miljø. Jeg føler, at der er kommet
lidt mere styr på en del ting, især på de
bogførings- og regnskabsmæssige sider af
opgaverne.
Men - et lille men - flere ting kan (bør?) gøres
bedre!
F.eks.:

bestyrelsen stort set afspejler de grupper, der
er aktive i huset.
Kan del siges klarere? Sikkert nok.
altså: l) Ved diskussioner af meget direkte
politisk karakter er bestyrelsen - såvel som
resten af Studenterhusets aktivister og
medlemmer - faktisk uhyre forskellige, ja
uenige.
2) Alt andet kan vi faktisk udmærket enes
oml finde brugbare og rimeligt tilfreds
stillende løsninger på. Dog vil jeg sige, at nr.
l) selvfølgelig smitter af på nr. 2). Og netop
deri, mener jeg, ligger en af hovedårsagerne
til det kompetencemæssige problem! "vokse
værks problemet" Gvf. Husavisen nr. '3, side
4) eUer hvad man nu vælger at kalde det, som
vi alle lider under. (forholdet mellem nr. ],
det politiske og nr. 2, det sociale! men
neskelige). Men hvordan finder vi en vej
videre ? (helt fri af problemet kommer man
nemlig aldrig). Jesper Markussen har feks.
nogle gode ideer i dette nummer af
Husavisen. "Visionsmøder" kan være en
anden god ide. Vi må første og fremmest se
på hvem! hvad Studenterhuset er:
Og jeg ser et aktivitetshus for studerende og
andre tinge, som rent faktisk er et alternativ
til rigid og asocial opførsel, som rent fal1:isk
er et sled, hvor feks. unge "stud. dette og
hint" og unge arbejdsløse el. andre ikke
studerende mødes - og opdager, at "den ene
kan noget, som den anden ikke kan", at de er
gensidigt uundværlige, hvis huset skal
fungere.
Men jeg ser også et hus, hvor mange unge.
som er i færd med at skabe sig en identitet,
er lidt for hurtige til at gribe til en identitet,
som bliver bestemt via! anvist af"gruppen".
Når det går godt bliver Studenterhuset et
sted, som giver et meningsfyldt socialt net
værk.
Når det går skidt vender "grupperne" sig
imod hinanden, i stedet for at skabe gode
arrangementer og et.godt hus.
Det kan godt være, -at dette indlæg (snarere
end at være arrigt) er rosenrødt og blåøjet 
men jeg har altid holdt utrolig meget af farven
lilla.

Med Venlig Hilsen

Næstforkvimle i Studenterhuset

Ulla Britt

-------
Indlæg fra Jørgen B. Bitsch

Pga. den hadkampagne, som visse personer
har ført mod gruppen Yggdrasill, er gruppens
aktiviteter kommet til at stå i et odiøst skær
hos mange. For at demonstrere, at dette
bygger på fejlinformation vedlægger jeg på
opfordring gruppens officielle og fyldest
gørende manifest. Det ville være flot, hvis
husavisen kunne bringe det uden efter
følgende smædekommentarer.

- Jorgen B. Bitsch

YGGDRASILL

Yggdrasill er en gruppe der studerer
oldnordisk lineratur, med alle de aspekter
dette indebærer. Vores tidsafgrænsning ligger
fra ca. 750 til 1260 evt.
Som kommende forskere arbejder vi
tværfagligt, d.v.s. at vi forsøger ar mddrage
studenter, lægfolk o.lign. med denne special
interesse.
Arkæologiske, mytologiske og filologiske
undersøgelser er en selvfølge i vores sammen
hæng, men vi har også taget spørgsmålet om
vikingernes dagligdag op. Da denne tid falder
sammen med kristendommens indførelse i
Norden har vi valgt at interessere os for
hedenske (præ-kristne) kulturelementer og
den polarisering der herved opstod. Dette gør
vi ved at holde møder hvor vi forsøger at
genskabe det åndelige verdensbillede, som vi
mener var-gældende på den tid. Vi tager også

på sommer-ekskursioner til de kultsteder mv.
der endnu kendes. Og naturligvis vil vi også
tolke runestene og andet som er efterladt, det
være sig i den fri natur, som på museum.

-------
Kære Husavis læsere!

For at alle i huset kan få et indblik i h..ilke
arbejdsopgaver jeg har, følger her en kopi af
mit brev til bestyrelsen:

TIL BESTYRELSEN!

Indtil nu (19110-92) har jeg været ansat i 24
uger. Jeg har i alt arbejdet 513 114 time og
holdt 4 ugers ferie som afspadsering, hvilket
gir' en gennemsnitlig arbejdsuge -på 25 1/2
time.
Det er svært at sætte minutter på de enkelte
arbejdsopgaver, og den tidsmæssige fordelino. . .
svtnger meget fra uge ni uge.
Jeg vil tro, at tidsforbru·get fordeler sig ca.
som følgende (med forbehold for
forskydninger mellem de enkelte opgaver):

Antal timer
I gnsn.pr.uge

Ordne bilag, betale regninger,
checke kassesedkr, udregne
omsætning: 4
Bogføre, afstemme bankkonti,
giro- og kontantkasse: . 5
Momsregnskaber, 112- og
111 -årsregnskaber: 2
Lønningsregnskab 112
Renskrivning af
bestyre!sesreferater,beslutn. ref.
gen. fors., formandsberetning,
div. brevveksling mv.: 2
A~ourføring og rettelse
af kontrakter,husorden,
vedtægter mv.:
Kontakt til eksterne forretnings-

forbindelser (rengøring,
forsikringer, politi,
toldvæsen, Uni mv.):

Interne kontakter (besvare spg.
fra folk i huset, modtage
tlf.beskeder, modtage/udbetale

depositum):
Kopiering i Stud.Rådet/tryk
ning i Reprocentret:
Deltagelse i generalfor
samling og bestyrelsesmøder:
Indkøb afkontorartikler,
bestilling af check,arkivering,
sortering af map-per:
Sortering af post,
oprydning på kontor:
"Social snak" med folk i huset:
Diverse ad hoc-opgaver (chccke
priser før indkøb,
indsendelse affondsan-søgn.,
oprettelse giro, ændring
bankfuldmagter, indkøb tequila-bar,
hJælpe icafeen, stemmesedler
gen.fors., modtage varer og
betale Tuborg/Carlsberg
og mange andre):

lait

3

1/2

l 1/2

112
l 1/2

2
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• det ville være rart med mere tid til at
holde sig aJour med, hvad der sker i
huset, så man bedre kan besvare de
spg., man rar stillet pr. tlf eller affolk i
huset. (Forslag: deltagelse i slor·
møderne mod 1/2 betaling - en blanding
af arbejdsmæssig fordel og "egen
interesse")

• 1000 andre småting som dukker op
undervejs1

Fremover kan det blive et tidsmæssigt
problem, idet overskydende timer skal
afspadseres og ferie på længere sigt skal
betales.
Derfor ville det formentlig være en fordel for
alle parter. hvis der var mulighed for at bruge
30 t. frem for 20 t.pr. uge, så man følte, at der
var tid til at gøre tingene optimalt, og at man
ikke for tit skulle gå på kompromis med
standarden for at overholde en tidsramme.
Alt i alt synes jeg dog, at tingene indtil nu har
fungeret tilfredsstillende, men al det virker
som om aktivitetsniveauet i huset øges
kraftigt i øjeblikket.
Så jeg mener, det er relevant nu, at overveje
hvem der skal bære den øgede arbejds
mængde fremover!

Hilsen

Annette

-------
Hej kære Husavislæsere

Jeg er af bestyrelsen blevet bedt om at skrive
nogle ord til at trykke i Husavisen for at kort
fork..lare lidt om mit arbejde og min
arbejdssituation.
Baggrunden er at jeg, efter at have været
ansat i huset i nu næsten syv måneder. har

, Vamagos primært Bf Artrlml:.
, .Et uYdOØl til: "Gcmidig indk..a.Ido=lsI!~bm ~ed behov".

konstateret at min gennemsnitlige arbejdsuge
ligger på ca. 33 (treogtredive) timer - at
sammenligne med de 20 (tyve) timer jeg er
ansat til - og derfor har bedt bestyrelsen om
at undersøge mulighedeme for at udvide min
stilling til 30 timluge.
Da dette er el punkt der vil blive taget op på
december måneds stomwde, er det måske en
god ide hvis så mange som muligt er lidt
"forberedte" på mine tanker..

Hvis jeg kigger tilbage på stillingsopslaget for
cafebestyreren så står der som arbejdsbe
skrivelse (forkortet):

L Bestilling. modtagelse og betaling af
varer.

2. Daglig lageropgørelse.

3. Sørge for byttepenge (og daglig
bogføring l)

4. Hjælpe og vejlede de frivillige.

5. Hjælpe med oprydning og ekspedition
ved behov

6. Stå til rådighed for sp.,rgsmål om
huset og dets aktiviteter.

7. Deltage i to månedlige cafemøder, (et
månedligt bestyrelsesmødez) samt to
årlige generalforsamlinger.

- Og det er vel sådan set hvad jeg laver.

Så kan man spekuiere over hvad der viiie ske
hvis jeg sk-ulle "holde mig indenfor" 20 timers
rammen.
Jeg ved det ikke med sikkerhed - det er også
et spørgsmål om hvad huset ønsker - men jeg
kan forestille mig at:

• Punkt 5 og 6 ville falde helt fra.

• Punkt 4 ville blive reduceret til et
absolut minimum.

• Koordineringen af den daglige drift kun
ville foregå ved Cafemødeme.

Kort sagt så ville mit arbejde nødvendigvis
blive mere "firkantet" og hovedsagelig
rendyrket papirarbejde.
Det er hvad jeg forestiller mig ville ske i
første omgang.
l anden omgang ville jeg seriøst overveje min
stilling. for under ovennævnte forhold ville
jeg ikke synes at det var hverken sjovt eller
tilfredsstillende at arbejde.

.......Jeg håber at det ikke lyder som omjeg
brokker mig forfærdeligt..

Jeg synes stadigvæk at huset er et fantastisk
spændende og hyggeligt sted og jeg er meget
glad for min arbejdsplads, men huset g mit
primære "daglige brød" og mad er noget man
j hven fald en gang i mellem er nødt til at tage
alvorligt.

Kærlig hilsen

Carin (l9 nov. -1992)

-------
Rigtige husaktivister gider ikke

høre mere vrøvl -

(eller noget i den retning)

Kjære Ulteresserede (?) læsere.

Jeg har nu været i huset i fire måneder.

Jeg har fået et indtryk af et hus, der er inde i
en voldsom ekspansion, men som samtidig er
præget af en masse intern splid. Huset har en
masse muligheder nu, hvor det økonomiske
grundlag er bedre end nogensinde, men de

aktive er trælte af kævl og frustrerede over
manglen på enighed.

Jeg tror ikke, det handler om ond vilje fra
nogens side - eller, det kan sgu gOdt være,
men den diskussion gider jeg ikke kaste mig
ud i. Jeg mener, der er nogle problemer med
struktur og praksis i beslutningsgangen.. nogle
problemer, som er uhåndterlige, når folk er så
rimelig uenige som de nu er i huset.

Jeg vil derfor hermed dels åbne en debat (åh
nej, ikke nu igen), og dels stille en række
forslag, som jeg håber både bestyrelse,
repræsentantskab og stormøde vil diskutere.

Det forekommer mig. at der sp'udes meget tid
og mange kræfter på diskussioner, der basalt
sel har rod i, at kompetencefordelingen i
huset er uldar. Der er tvivl og uenighed om.
hvor meget hhv. bestyrelsen.. stormødet og
repræsentantskabet kanlbor bestemme. Det
skaber en helvedes masse surhed og
frustration.. fordi bestyrelsen føler, at deres
arbejde bliver obstrueret, og andre til gengæld
synes, at bestyrelsen beslutter ting hen over
hovedet på dem

Når jeg har diskuteret disse problemer med
folk., er der to slags argumenter. der er gået
igen. Dels har det været anført at "del og del
står i vedtægterne" dels at "sådan og sådan
har vi altid gjort". Begge disse ting er
relevanle, men for mig er det mest brugbare
angrebspunkt "hvad er mest formåls~en1igt ?"

Efter min mening har vi brug for følgende:

• En ledelse med husets opbakning.

• En gennemskuelig praksis.

• Langsigtet planlægning.

Dermed når jeg frem til mine forslag (host).
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l) OpstiUingsfrist til bestyrelsen, 14 dage fm
generalforsamlingen.
Jeg mener, det er nødvendigt, at der ikke kan
være tvivl om, at de personer, der sidder i
bestyrelsen, er valgt på et reelt mandat fra
huset. Derfor oor der være en opstillingsfrist,
inden hvilken kandidater skal melde sig,
eventuelt med skriftligt opstillingsgrundlag.
Desuden bør kandidater på general
forsamlingen fortælle om deres intentioner
med at gå i bestyrelsen, så der er et grundlag
at vælge dem på_
For at opstillingsfristen kan have praktisk
betydning, må man tage den alvorligt, og det
medfører følgende forslag:

2) Ekstra generalforsamling, et fast tidsrum
senere, i tilfælde af for fa kandidater.
Dette er ikke så besværligt som det lyder. En
generalforsamling, der kun har til fonnål at
vælge bestyrelsesmedlemmer, tager ikke ret
lang tid.

3) Valg af hver enkelt kandidat.
Hver enkelt kandidat skal vælges med
sterruneflertal, og kan således forkastes af
generalforsamlingen, selvom der er ledige
pl.adser i bestyrelsen. Således kan man ikke
vælge personer, der har et flertal imod sig.

4) Fonnaodskandidater melder sig ligeledes
14 dage før. Formanden vælges på gene
ralforsamlingen.
Da formandens stemme er udslagsgivende
ved steh.:.:nelighed pa bestyrelsesmøder, bm
fonnanden vælges på generalforsamlingen, og
ikke af bestyrelsen. Alternativt kan et ekstra
medlem indvælges, men der vil stadig kunne
opstå stemmelighed, da bestyrelsen ikke altid
er fuldtallig.

Man kan diskutere om modellen med en 
mellem generalforsamlingerne både
besluttende og udøvende bestyrelse er den
bedste. Her er jeg ikke sikker selv, men for
stabiliteten i huset tror jeg ikke det er en god
ide at lave for meget om på styrefollIlen på en
gang - desuden tror jeg de ændringer, jeg

foreslår, vil give en bestyrelse, hvis opbakning
i huset der ikke bør være så meget tvivl om.

Je!:! vil gerne understrege, at dette ikke skal
oPfattes som mistillid til den siddende be
styrelse fra min side. Jeg tror ikke, disse æJl
dringer ville betyde voldsomt meget for be
styrelsens sanunensætning. Tvært imod ville
det være en lettelse for bestyrelsen at have et
klart mandat fra huset.

5) Faste procedurer for høring i rådgivende
organer. Fonnalisering af disse.
Jeg har hørt flere beklage sig over, at det er
gængs praksis at forsøge at fa en afgørelse i
det organ, hvor man kan få et flertal, og køre
uden om dem, hvor man ikke kan. Det mener
jeg personligt er både under al kritik og giver
alt for tilfældige resultater.
Desuden er det ikke rimeligt, at der ikke er
fast praksiS for, hvornår storrruJder og
repræsentantskabet skal høres Del medfører
en masse diskussion om, hvad best)Telsen
burde have gjort j denne eller hin sag, fordi
ingen ved hvad den skulle gøre.

Jea foreslår derfor, at der fastlægges en klar. .
prak~i.s for hvilke organer, der skal hmes l

hvilke sager, og hvornår i beslutningsforløbet.
der skal høres.

6) Arbejdsprogram - udarbejdes løbende i året
inden generalforsamlingen.
Et problem i husets nuværende struktur er, at
generalforsamlingen, som et højeste myrtlJ;g
hed, ikke giver- nogen retningslinier for besty
relsen. Derfor er bestyrelsen nødt til at fore
tage beslutninger hen ad vejen, beslut- ninger
som derfor til enhver tid kan Icri- tiseres for
ikke at have opbakning i huset, fordi ingen
ved, hvad huset som helhed vil have.

Derfor bør der mindst en gang om året ved
tages et arbejdsprogram som fastlægger, i
hvilken retning bestyrelsen Qg alle andre skal

arbejde.

Alle skal kunne komme med forslag, som skal
være fremlagt en vis tid før general
forsamlingen, som så vedtager eller forkaster
dem. Det kan desuden være en passende
opgave for repræsentantskab og stormøde at
udarbejde forslag j årets IiJb.

Det er selvfølgelig ikke let at lave den slags
arbejdsprogranuner, og det kan give nogle
besværlige generalforsamlinger - men så lad
os dog tage skænderierne de to gange årligt,
og have færre til daglig. Desuden siger alle at
huset har brug for langsigtede planer.

Jeg ved ikke, om det er muligt at indføre disse
ændringer i praksis allerede fra næste general
forsamling - det ville efter min mening være
bedst (hvis ellers der er flertal for dem). Det
",il muligvis kræve en ekstraordinær
generalforsamling inden den ordinære, og det
forudsætter vel, at andre synes mine ideer er
lige så fede som jeg synes.

Men hva' synes folk? S\oar udbedes!

Jesper Marcussen

Nægter

-------
Præsentation af nyt
bestyrelsesmedlem

CatIlrine Myrlloj.

Det er ikke sådan, at der indtræder et nyt
medlem i bestyrelsen hver måned, selvom den
sidste tids spredte præsentation af nye
bestyrelsesmedlemmer kunne tyde på det.
Jeg blev valgt som suppleant på general
forsamlingen d. 26/9-92, og havde egentlig
ikke ventet at skuUe træde aktivt ind i be
styrelsesarbejdet dette semester. Men da

Søren Toft trådte ud og Simon Agger sam
tidig tog til Jugoslavien, måtte både Rigmor
og jeg meget hurtigt forlade suppleantstatus.
Så faktisk har jeg siddet i bestyrelsen siden
den 13710-92. Men på trods af de 6 lange
bestyrelsesmøder jeg har deltaget i, føler jeg
mig stadig lidt ny overfor den mundfuld. der
hedder: At varetage Husets daglige ledelse.
Også selvom jeg har oplevet al overskride det
antal deeibel, der gælder almindelig og ivrig
diskussionsruveau. Og også selvom fonnand
en allerede kalder mig "pusser" (med tryk på
u).

Nå - jeg hedder altså Cathrine Myrhøj Jeg er
26 år og læser dansk og kunsthistorie. Min
indfaldsvinkel ti! huset går gennem eafe
gruppen, hvor jeg startede sidste forår. Mn
historie i huset derfor ikke så rasende lang.
Hvis jeg skal indentificere mig med en af de
foreslåede idealtyper for relevante interesser,
fra Husavis nr. 1., så er jeg vidst en splejsning
man kunne kalde: "Mofskabsidealist" Jeg
holder nemlig meget af billige bajere.
hyggelige mennesker, fed musik og en bedre
verden. Jeg ser i huset en dejlig mulighed for
at mødes, med den fællesnævner at væve
studerende_... på nogle vilkår som jeg egentlig
ikke finder særlig nemme, hvis man står alene
overfor dem. Derfor betragter jeg Studenter
huset som en god og tryg ting, hvor vi som
studerende samlet kan gøre vore interesser
gældende, og skabe en sammenhæng på vores
egne præmisser. Det er hvad jeg vil arbejde
for.
~1in frustration i forhold til Huset (sådan en
har jeg nemlig også), handler om hvordan jeg
kan deltage med mit eger fag. Problemet med
Cafearbejdel er nemlig at man meget nemt
bliver redueeret til et servieeorgan. h",ilket er
OK for en tid, men ikke særlig studie
befordrende. Mine "personlige~ interesser i
Huset er derfor (måske) engang at starte en
"kunst.-og-krea-sløjdgruppe. Men det må
vente lidt endnu.

Cathrine fl,fyrhoj
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KONTORFACILITETER
FOR AKTIVITETSGRUPPER.

Dette indlæg skal ses som en opfølgning af
oplægget "Vedrørende lokalemangel i
Studenterhuset", hvori der argumenteres for
at rejse kravet om flere lokaler overfor
universitetet. Og som begrundelse for at rejse
spørgsmålet i repræsentantskabet.
Da det tilsyneladende har ·lange udsigter, at
Studenterhuset f'ar rådighed over flere lokaler,
og behovet for kontorfaciliteter for nogle
grupper er akut, må vi overveje, om vi inden
for de nuværende m2 kan afsætte plads til
kontorfaciliteter: stabilt og roligt arbejds- og
studiemiljø, litteratur- og materialopbevaring,
relativ sikring af PC'er, mulighed for faste
kontor-/kontakttidspunkter etc.

Studerende Mod Racisme er nu i den
situation, at vores videre arbejde begrænses af
mangelen på sådanne faciliteter. Vi er i gang
med at opbygge tidsskrifts- og bogbibliotek,
vi er ved at udarbejde litteratursøgnings
disketter, vi er ved at etablere kontakter til
organisationer og enkeltstuderende - et
arbejde, der er umuligt at videreføre under de
nuværende betingelser.

For nuværende, hvor vi holder til i værk
stedet, er vi nødsaget til at låse alle gruppens
arbejdspapirer inde, hvilket i utålelig grad
hæmmer den nødvendige daglige adgang,
både for gruppens medlemmer og for andre
imeresserede.

Vi ved, at andre grupper har lignende
problemer. Bl.a. International forening og
Regnbuen.

De løsningsmuligheder vi umiddelbart ser er
følgende·

1) Studenterhuset f'ar rådighed over flere lo
kaler, hvoraf nogle kan benyttes til gruppe
kontorer. Dette arbejder bestyrelsen vistnok
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på, men det kan have lange udsigter at få
gennemført.
2) Repos'en på 1. sal - området ved siden af
trappen op fra cafeen - kan afskærmes,
således at der kommer et brugbart rum ud af
det. Dette kan i givet fald benyttes til gruppe
kontor. Det vil bl.a. have den fordel, at det er
nem adgang for interesserede.
3) Iranerrummet er for nuværende ikke særlig
effektivt udnyttet. Der har været planer om at
gflfe del ril reprorum, men der sker ikke nog
et i den retning. I stedet kunne iranerrummet
så bruges til gruppekontor - selvom det ikke
ligger særligt tilgængeligt. -

Lykkes det os at få etableret et gruppekonlor
vil det være muligt med en mere sammen
hængende brug af del nuyærende "værk
steds"·område på 1. sal. Evt kan del indrettes
til studierum

-------
Takkebrev fra Rasmus Helles

Da jeg, som offentliggjort i sidste nummer af
husavisen, er den suveræne vinder af (og
eneste deltager i) Skakopgaven, folger her et
takkebrev:
Tt\I(. Tak, Tak faktisk lIumgeTAK!.
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Kære læser
Hermed det fjerde nummer af HUSAVIS-

EN" !

Som du, kære læser, vil kunne "fornøje"
dig med andet steds i denne avis, har
bestyrelsen heller ikke til delte nummer
af Studenterhusets fælles kommunika
tionskilde: Husavisen~, fundet det rele
vant at beskrive & informere om sidste
måneds bestyrelsesarbejde.

Her kunne onde tunger jo mene, at del i
virkeligheden handler om at Studenter
husets bestyrelse igennem de sidste 3
måneder ikke har rørt en finger, eller at
de måske ikke har haft en enesle sag
som det er relevant for andre al have
indsigt i. At der - så at sige - kun har
været tale om kedelige & bureaukratiske
rutine administration, hvor det største
problem, overhovedet, har været at
holde sig vågen... Men som vi alle
sammen ved; Sådan har og ser virkelig
heden faktisk slet ikke ud.

Stor var redaktionens bestyrtelse ua
også, da del med gru gik op for os, at
oktober måneds mest kontroversielle
sag, som der er blevet hvisket & tisket
om i mange hjørner & kroge, og som tlJ
og med kort er blevet nævnt på sidste
stormøde, ikke - fra bestyrelsens side 
er blevet værdiget et eneste ord i denne
avis. Nemlig sagen om det nys indtrådte
bestyrelsesmedlem Jørgen Bilsch'es
eksklusionsbegæring af henholdsvis
Anne, Jesper, Kalle og lejf (alle fra bl.a.
Regnbuen)

Nu ville det jo være en lettere omskriv
ning af sandheden, hvis vi påstod at

side .i

bestyrelsens passivitet kom som et lyn
fra en klar himmel: Vi har jo trods alt
erfaringerne fra de sidste tre numre af
Husavisenlll1 i baghovedet. Derfor har vi
fra redaktionens side forberedt os på
denne situation, og bringer (på eget
initiativ) en fyldig reportage bestående af
den oprindelige universitetsopgave
(sagens umiddelbare kernepunkt),
anklageskrift og forsvarsskrifter, afskrif~

ler af relevante bestyrelsesreferater
sam! en rapport fra Husavisens udsend
te medarbejder, der overværede det
sidste ekstra ordinære bestyrelsesmøde,
hvor selve spørgsmålet om
eksklusionllkke~eksklusion blev afgjort.

Kort omkring alt det prakti
ske

Vi minder om at dead-line stadigvæk er
den 21'ende i hver måned ~ således er
næste dead-line den 21. november, at
redaktionen ser sig forpligtet til, at give
enkeltpersoner lejlighed til at svare på
artikler, som direkte er møntet på disse,
og at Husavisen«l så vidt som overhoved
muligt bringer alle indlæg skrevet af
sludenlerhusaklivister eJler folk med
tilknytning lil samme.

indlæg afleveres i husavisreden i dues·
laget (i værkstedet). Du er mere end
velkommen til at aflevere indlægget på
diskette med angivelse af benyttet tekst
behandlingsprogram (det leUer nemlig
vores arbejde utroligl meget), eller det
kan skrives ind på regnbuens PC'er
(snak nærmere med Karsten herom, hvis
ikke du i forvejen har en aftale) - men
læg da også en seddel herom i duesla
gel.

Redaktionsgruppen for dette nummer
bestod denne gang af Karsten
(regnbuen) og Rasmus (Studerende Mod
Racisme). Redaktionsgruppen er,
selvfølgelig, stadigvæk åben for alle
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interesserede, og næste redak·
tionsmøde afholdes søndag den 22
november klokken 1900

, i værkstedet.

Rigtig god læselyst I

~/ ----------nyt fra JlilD..[l[

BESTYRELSEN
Redaktionen skal hermed udbringe et

stort TILL YKKE med
jubilæet. Det er nemlig
nu tredje gang i træk, at
bestyrelsen har valgt at
lade denne rubrik forbli-
vetom .

-------
CAFE-NYT Iy I

• Fra og med den første november vil der
ved musik arrangementer blive lagt J
krone på alle priser - undtagen cigaret

ter.

• Torsdag den 19. november er der jule
bryg premiere (Jihaa!)

Hilsen Carin

Sæbekasse væddeløb l!!

Cafegruppen har forslag lil fremme af den
interne moro. Hver aktjvi!etsgruppe skal
inden den 12/12-92 have produceret en sæbe
kassebil (et værksted vi! inden længe blive
stablet på benene hvor I kan få hjælp).
Løbet vi] starte på Kultorvet og slutte ved
storkespringvandei. Derefter vil der være jul
og glade dage i cafeen.

vi ser frem til en bred tilslutr.ing.

Cajegruppen

-------
OPLÆG VDR. CAFEENS

STATUS I HUSET'.

Kære allesammen!

Hermed nogle tanker om Cafeens placering i
husets struktur, ud fra den fælles betragtning.
at det nu er på tide at gøre op med, hvor
vigtig man Olener Cafedriften er. Overvejel
serne er udsprunget af den underliggende
antagelse af dens væsentlige sociale funktion
for de studerende, samt betydningen for
husets økonomiske grundlag, og foranlediget
af den kraftige strukturelle ændring, som
Cafeen i denne periode gennemgår.

Det er vores indtryk, at Cafegruppens status i
øjeblikket, som en art underudvalg under
bestyrelsen. ikke er hensigtsmæssig af fiere
årsager.

Cafeen er en husgruppe, hvilket i princippet
indebærer, at alle i Huset bidrager med
arbejdskraft. Men p.l. Slår det uklart, i hvor
høj grad Cafeen kan tillade sig at forlange. at
aktivitetsgrupperne i huset deltager i arbejdet

Da Cafeen ikke har sæde i repræsentantska
bet kan den let blive isoleret i forhold til
res~en af huset. Eri konsekvens heraf bliver en
snak om, hvorvidt gruppen skal ligge og
flyde. afhængig af de frivillige kræfter, der
hentes udenfor huset uden den store indsigl i
husets resterende ak~iviteter. og uden mulig
heder for kontakt dermed. Altså et kommuni
kationsspørgsmål.
Hvis denne udvikling får lov til at [ansætte,
vil Cafegruppen forvandles til en slags aktIvi
tetsgruppe fuldstændig uafhær;gig af del
resterende hus, men med to væsentlige undta
gelser:

• Ringe be?lutningskom~ (ting
som poolbords-probJemet fra foråret,
og den nye indretnings medfølgende
væglplakat~politik skal vendes rundt i
huset Oere gange, og går dermed tabt i
systemet)

• .I;&gradering. Her hentydes til en
tendens., hvor Cafe-personalet bliver
opfattet som cn broget flok "tjenere".
med et noget tåget forhold til studiere
levatlsen. Dette har da også i praksis
betydet nødvendigheden af en kraftig
rekruucringskampagne, samt en yderli
gere overbelastning af lOrdenskjolds
soldater, for at undgå en fuldstændig
udtømning af Cafe~aktivister.

Det er yderst uheldigt at Cafeen isoleres på
denne måde, da Cafeen altid vil fungere som
den primære kontaktflade udadtil, uanset om
man bryder sig om dette eller ej. (med mindre
man da beslutter at lukke heil af) Folk søger
mod disken, og vil enten ha' specifikke
kontaktpersoner elier generelle oplysninger.
Dette formidlingsarbejde ninne ,gores en del
nemmere hvis Cafe-personalet i højere grad
var j berøring med det resterende hus' aktivi
teter. Dette skyldes ikke det nuværende
personale. men i højere grad manglen på
engagement fra aktivistgruppernes side.

Det drejer sig, som vi ser det, om el valg.
fdretaget imellem to modeller:

1). Man vælger at gøre gruppen selvstændig,
omtrent på linje med akti ...itetsgrupperne i
huset. Gruppen vil dog have særstatus, idet
det defineres præcist, hvad dens kompetence
er omkring økonomi, drift, og Cafelokalets
indretning, og hvor derrne kompetence lægges
i andre inslanser. Det vil for gruppen have
den fordel, at den får større autonomi. Desu
den vil Cafegruppen fa sæde 1 repræsentant
skabet og

dermed lettere kunne kommunikere med
resten af huset

En effekt af denne konstruktion vil være, al
det nu vil stå gruppens medlemmer frit for,
om de vil arbejde ved de forskellige arrange·
menter i huset. Delte vil nok gøre arrange
menter sværere at gennemføre, og vil snarere
øge polariseringen og adskillelsen i huset end
del modsatte
Derudover vtl rel;.rutteringsopgaven blive
vendt ud afhusel. og besvædiggjon, bl.a pga
den nyindførte regel om 50 % KV.
studerende.

2).Man vedtager. al Cafeens drift er et fælles
husanliggende, som skal varetages af huset i
fællesskab Hermed menes. at alle grupper
forpligtes til at arbejde i Cafeen. Arbejdet
systematiseres på nogenlunde denne måde:
Samtlige vagter (fester/fredage undtaget)
dækkes af to personer. hvoraf een er fra en
aktivitetsgruppe, og den anden fra cafegrup
pens faste flok,
(de seje hunde), hvilket skulle gi'en slags
kontinuitet. De vagter, der skal dækkes af
aktivistgruppeme, fordeles efter størrelse og
kapacitet .

Man må gøre sig klart, at dette system kun
kan fungere, hvis forpli.glelseme tages alvor
ligt, og dette vil i praksis sige. at grove
forsømmelser i sidste ende skal kunne
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TilVdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
11°°~15u 2 fra cafegrup- 2 [rn cafegrup· 2 fl.l cafegrup- ? fra cafe~rup- 2 fra Cafegruppen

pell pen pcn pen

15°°_18°6 [ fra cafegrup· I [ni :afegrup- l fm cafegrup- l fra c-..uegrup· l fra cafegruppen + I
pen + l aktivist pen + l ~\cli"i!>\ pen + I aktivist pen + I akijvisl l akli\'isl~

19°0_24°0 ------- .--.--.-. 1 fro cafegrup- 2 fra cafegrupJ:en + 2
pen ~ I aklivis~ akti\ister.

24oo~0400 -----. .------- _._.----- --------- 2 fra caIegruppen og 4

aktivister

II Vaglcn går [1<1 15"'_19'"

~Voglen går fra 15""_1900

(3 På dage med arrangementer

side 4

I. Cafegruppen er [onsat en husgruppe,
hvilket betyder ar vi ikke er repræsen
teret i repræsentantskabet. for at lette
kommunikationen mellem cafegrup
pen og det øvrige hus, ønsker vi en
vedtægtsændring, så husgrupper på
lige fod med aktiviletsgrupper får
plads i repræsentantskabet. Indtil
forårets generalforsamling vil vi mrsde
frem med obser...-atørstatus.

medføre udsmidning af den uansvarlige grup
pe. Det kan måske virke hårdt, men ellers
virker det sgu ikke.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi
foretrækker model nr. 2 (eller noget der
ligner). En blødere udgave kunne være, at
man vedtog mødepligt til Cafemøderne hver
14.dag, hvor hver aktivitetsgruppe stillede
mindst l repræsentant.

Cafeen skal ikke tildeles højere grad af auto
nomi, forstået som !øsrivels.e fra resten af
huset, men i stedet større grad af beslutning
skornpetence og effektivitet i formidlingen,
ved at samle de involverede paner, hvis antal
er langt større end de selv tror.

m.v.h.

Jesper Ml.rhussen (Nægler)

Chri$tinn Anbro (cafegr.+ SMR)

-------
Referat af ekstraordinært eafe

møde

Lørdag d. 17110-92 afholdtes i cafeen ef
ekstra ordinæn caf6møde som alle aktivitets
grupper var opfordret til at deltage i. Emnet
for mødet var cafeens status i husets struk
tur, samt et forsøg på at løse mandskabspro
biernet og den manglende interesse for
cafeens drift. Symptomatisk nok mEldte kun 6
personer op, som ikke i forvejen tilhørte
cafegroppens faste stab.
Til mødet var der, af Jesp-er Marcussen og
Christian Aabro udarbejdet et oplæg (se anik
len lige før dette indlæg), som dannede
grundlag for dagens diskussion, der mundede
ud i ffllgende konklusioner:

2. Cafegruppen støtter Jesper og Chris
lians opfattelse af at cafeen er et
fælles hU5anHggende, og derfor bør
alle aktivitets,grupper tage del i
cafeens daglige drift.. I praksis vil det
sige at alle grupper • afuængig af
størrelse - skal tage en vagt jævnligt,
samt deltage i fredags-festernes turnus
ordning. På uge basis har 'I,'i bmg for
12 aktivister, fordelt på 7 vab>1.er (se
skemaet næste side) Den mere detal
jerede fordeling af ugentlige vagler
vedtages på repræsentantskabs
møderne.

El punk1: vi yderligere diskuterede var, at
cafegruppen endvidere ønsker større økono
misk uafuængighed, som kunne give gruppen
mere frihed til forbedringer & nyansk.affelser,
[eks. barstole, planter, lysestager og udsmyk
ning.
Dene k.mne løses ved, al cafeen kcmmer på
budgettet med er månedligt beløb på 1000 
1500 kr., som vi kunne forvalte efter behov.

Venlig hilsen
Ca/cgruppen

praktisk
information

Opfordring til nye/gamle
bestyrelsesmedlemmer

Som også dctt "gamle" bestyrelse er
blevet opfordret W (Husavisen nr. 1), vil
vi fra redaktionens side gerne opfordre
de nye bestyrelsesmedlemmer til at skri
ve et par linier om: Hvem I er, hvorfor I
sidder I bestyrelsen, og lidt om hvad
netop jeres hjerter banker for i
studenterhus arbejdet.

Opfordringen gælder naturligvis ligele
des det "gamle" bestyrelsesmedlem,
som endnu ikke har ytret sig. Uden al
nævne navne kan vi oplyse, at det hand
ler om Casper Nervi1le (C-a-S-p-e-r
N-e-r-v-H-I-e), og at redaktionen i denne
anledning & j eri sen nattetime overveje
de at indlede Konkurrencen:

"Casper NerviHe har som det eneste
"gamle" bestyrelsemedlem ikke fulgt

ovenstående opfordring, Studenterhu-

sets medlemmer opfordres hermed til at
hjælpe Casper, og indsende forslag til
hvad netop du tror, Casper vilJe have

skrevet."

En sådan konkurrence kunne vi
selvfølgelig ikke drømme om at bringe 
i hvert fald ikke i dette nummer af Husa
visen.

Redaktionen

-------
Jlppef !!

Til alk: studenterhusets aktivister og medlem
mer fra bestyrelse" !II·

Hvis man er interesseret i at læse andres
opgaver o.lign. - eller i det hele taget vil vide
hvad andre grupper eller enkelt personer her i
huset laver -

KUNNE man så ikke sporge først i stedet

for?

Mindst 4 ting ønskes hermed meldt
savnet
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L Sidste generalforsamlings forhand
lingsreferat meldes savnet fra onsdag
d. 30/9 lil fredag d. 2/10.

2. En diskette fra Regnbuen er forsvun
del fra 1. sal i uge 4 t.

3. Et eksemplar af Jespel Lunds opgave
"En konfliktfuld case" blev fjernet fra
Regnbuens dueslag for senere at blive
fundet i baren [mangler et ord.
redaktionen] generalforsamlingen d.
25/9.

4. Et brev fra Kim lil KaUe - Slilet
personligt, er forsvundet.

Dem der ved noget om ovenstående
fire "forsvindingerll bedes henvende
sig snarest!

~usets puls ml
Det blev besluttet på sidste slor- og
repræsentantskabsmøde, at dagsorden
spunkter til stor- og repræsentant
skabsmøder fremover kan afleveres i
Husavisens dueslag (inden dead-line I),
~lVO(efter vi fra redaktionens side VII

påtage os at stykke dagsordenen
sammen og bringe dem her i avisen. Det
var stor- repræsentantskabets håb, at vi
på denne måde kunne nå et bedre
kommunikationsniveau, og skabe bedre
mulighed for mødeforberedelse.
Dagsorden punkter som af forskellige
vægtige grunde ikke er indleveret inden
dead line (altså senest den 21. i hver
m~ned), kan selvfølgelig stadigvæk brin~

ges op på seh'e stor- repræsentant~

skabsmødet • de vil blot ikke kunne nå at
blive trykt i Husavisen

Husavisen vil fremover også trykke refe
raterne fra repræsentantskabsmøderne,
og hvis der er nogen der skulle have lyst
til at skrive et "overskueligt" referat af
stormøderne bringer vi ligeledes meget
gerne disse!

Redaktionen

-------
Forelobig dagsorden til:

Repræsentantskabsmøde tirs
dag d. 3/ll-n kl. 18"

I. Valg af diligelll og referent.

2. Godkendelse af referat ti-a d. 6/!0~92

3 Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Nyt fra bestyrelsen

6. Nyt fra stormøde

7. Nyt fra grupperne

8. Visionsmøde d. 21/11-92.
P!.anlægning/oplæg.

9. EvI.

HUSK hver gruppe skal sende mindst

en repræsentant I

-------

Forelobig dagsorden iii:

Stormøde tirsdag den 3. novem
ber kl. 20""

l. Valg af diJigent og referent.

2. Meddelelser.

J. Nyt fra bestyrelsen.

4 Nyt fra Repræsentantskabet

5. Kan der findes en måde, hvorpå Karin
og Anette kan dehage i stormøder?
(stil/Cl afJesper Lund)

6 Bestyrelsesmødernes åbenhed - En
principiel snak. (sJillef af Jesper
LI/ud)

7. Eventuelt

-------
Referalfra:

Repræsentantskabsmødet d.
6/10-92

Tiistede: Intemationale forening (Dafne),
Yggdrasill (PeJle), Regnbuen (Karsten),
Studerende Mod Racisme (Stine & Rigmor),
KFS (Tom), Musikgrupperne (Jesper N.
Markussen).

Afbud: Skak og Tai~chi.

l. Valg af dirigent (Dafne) og referent
(Rigmor).

2. Referatet af mødet d. 119·92 godken
des.

3. Dagsorden for mødel godkendes.

4. Meddelelser:
• Cafegruppen vil gerne have .e!! fra
hver gruppe i cafegruppen. ~de d.
17/] 0·92 i cafegruppen.
- Nye nøgler udleveres hos Ulla-Britt
(bestyrelsen).
- Kalle har lavel ny rengøringsliste;
den hænger i "hallen".

5. Nyt fra bestyrelsen.' Nej (ingen tilste
de)

6. N~1 fra stormøde· Nej

1. N)t fra generalforsamlingen:
- Alle aktivistgrupper skal have mindst
50% studerende. Repræsentantskabet
udarbejder forslag til husorden om
procedure i Forhold til nuværende og
kommende grupper (se slutningen af
dette referat).

8. Visionsmøde. KUN IDE-MODE:
INGEN AFSTEMNINGER. Datoen
fastsættes lil den 21/1 1-92 klokken
14.00 i Studenterhuset Oplæg til
visionsmødet udarbejdes på/efter
næste repræsentantskabsmøde d
31J 1-92

9. Eventueh.
- Karsten: Angående medlemskort og
medlemsfordelsbeskrivelse; Der står
"fri adgang". Absurd idet alle uanset
medlemskort eJler ej har fri adgang til
husets arrangementer. Repræsentant
skabet vedtager at det bør slettes på
nye kort fra nu af. I øvrigt ønskes
huspriserne atter hængt op i cafeen.
- Jesper N.: Krav om fremmøde på
repræsentantskabsmøde. Hvorfor
kommer folk ikke ? Vi beslutter at
lave et opslag og informere!kontakte
udeblivende grupper.
Hvis grupper fortsat ikke møder op
efter gentagne opfordringer, foreslåes
det af repræsentantskabet at de
udelukkes af Huset.
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Husorden
Vedrørende § 6.

Af repræsentantskabsmøde og stormøde
den 6110-92. Losning på sidste nummers skakopgave:

ImSI{WSIONS

SlUillN

rede for den historie. der går forud osv. er
ikke muligt i dette skrift.

Det skal understreges at mange af de følgende
vurderinger ikke nødvendigvis deles af alle
involverede personer.

, Cita,oIt af Ale"oIt C",,,,'lcy. d", i konJI ....,""'''' <r uemf"" som 3'8"'''''''''''' er... CrooNley ·90)

Grupper som er i huset nu, bør tilstræbe at
have 50 % studerende.

Nye grupper er selvfølgelig velkomne, hvis de
opfylder de i øvrigt beskrevne krav til en akti·
vitetsgruppe i 'Jed~ægterne og SO ('A, af
medlemmerne er studerende.

Hvis en ny gruppe m har 50 % studerende,
kan en særaftale opnåes. G'ruppen skal i så
fald arbejde fagligt relevant eller pol anden
m~de have et positivt virke i huset

Ansøgning til optagelse i Studenterhuset afle
veres som sædvanlig til bestyrelsen. Dernæst
tages der stilling ti! den nye gruppe på
stormødet og endelig pa kommende general
forsamling.

IKultur sektionen I

Tanker om tiden

Som arme af splintrel gl,JS

der rækker ud efter en verden

i en stivnet gestus

hvor al bevægelse er fortid.

Som et øje af krystal

slebet i fOTVrængelsens former

fornægter fornyelsens kraft

ser kun blændværkets genspejlning

Menneske, giv os mennesket igen l

Putte

Turnering: Breslau, 1889.
Hvid: Emmanuel Lasker.
Sort: Bauer
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Sidste skakopgaves heldige vinder blev..

Rllsmus "br(lin drain" Helles!

Den lykkelige vinder (som i øvrigt har lovet
al skrive et lakke-indlæg til næste nummer af
Husavisen) modtager et gratis årsabonnement
på Husa'Jisen !

Kort cita! fra Jesper Lunds indlæg i
Husavisen nummer 1:

"Jeg har skre~'et en lille opgaw til s/udi!?l
olJJhuJHilende, hvorledes mali forsJmingsme
todologisk kan oven'eje del problem at jorske
med jolk. der omker at skjule deres inJeres
ser - og delle med huser som eksempe'- Hvis
nogm omker en kopi heraf, 50. helll'end jer
II! mig".

EN KONFLIKTFULD CASE

INDLEDENDE KOMMENTARER.

l denne opgave vil jeg ud fra el forskningsme
lodologisk og -metodisk perspektiv beskrive
og analysere en konkret problematik Som det
vil fremgå, har jeg aktivt været involveret i
denne gennem længere tid. og regner også
med at være det en lid fremover.

Den konkrete problematik fremstår som en.
konflikt i en fagligt domineret kontekst, h\"or~

for videnskabelige overvejelser herover løben
de er blevet og fortsat bliver inddri:lget heri.
Det følgende skrift er en formalisering og
ekstrapolering af de overvejelser og interven
tioner. der allerede udføres

Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse
er forenklet, dels af hensyn til de berørte
personer og grupper. dels af praktiske årsa
ger. I detaljer at beskrive dette komplicerede
hændelsesforløb med mindst 50 involverede
personer fra ca. 20 forskellige grupper.
mindst 100 relevante møder. præcisl at gøre

PROBLEMETS FREMTRÆDEL
SE.

Studenterhuset ved Københavns Universitet
har eksisteret i ca. 7 år, hvoraf jeg har delta
get i arbejdet i Sår. Huset er åbent over for
studenterfagiige og -sociale grupper, samt
benyttes som cafe. Huset har hidtil fungeret
på basis af ulønnet arbejdskraft.

Grupperne i huset arbejder ud fra meget
forskellige grundlag og med meget forskellige
perspektiver, hvilkeT gennem årene har skabt
en del konflikler, der dog alle gennem tiden
har fundet deres losninger gennem dialog
fælles arbejde med problemerne. Dette for
nuværende på nær en konflikt, der gennem nu
l Y2 år har fremstået meget tilspidset Konflik
ten udspilles manifest primært mellem på den
ene side en kreds af mennesker, der beskæfti
ger sig med nordisk mytologi og ritualer samt
Aliester Crowteys tanker og på den anden
side en gruppe mennesker, der på marxistisk
grundlag arbejder med deres fag, psykologi
(bl.a. undertegnede)

Afsættet for konflikterne er dels aspekter af
de~ nævnte kreds' virke og formuleringer
(stikord: "perken:", "Dal/maries storhedstid
skal komme igen", "hagekorset skal rehahili
teres· hell1nder ogsa Crawleys tanker, f.x
"the [ml.' af the strong. this is ol/r lm~' alld Ihe
joy af lhe world", "/he slaves shall serve",
"Man has lhe right 10 kill those who w01/ld
thwart lhese righls"~), dels måderne, hvormed
kredsens medlemmer deltager i del fælles
husarbe.;~~. særligt ved mooer i besluttende
organer. i:~er benytter de i udstrakt grad tjen·
debilleder og henvisning til "folkets interes-
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ser" til at dække over egne interesser, der
forsøges skjult; eksplicit raeistisk argumenta
lion~ argumentationstigurer omkring centralis
tisk og eksklusiv magtfordeling med henvis
ning til "naturlige forhold" samt - når det er
belejligt - antiintelIektualisme og systematisk
angstproduktion bl.a. gennem voldstrusler,
også på livet'.

Overfor disse former for interessevaretagelse
stilles en "rationalistisk" argumentation ud fra
åbne begrundelser oftest umiddelbart'
magtesløs. Medvirkende henil er "mellemgru
ppens·" forholden sig til kon1likterne - særligt
gennem forsøg på konfliktafværge, bl.a.
gennem i angstfyldle situationer tendentielt at
godtage krav om suverænitetscentrale beslut
ningsprocesser - "for at undgå skænderierne".
Indholdet i konflikterne hestemmes otte af
mellemgruppen som "politik" eller "personlige
uoverensstemmelser", og dermed ikke noget,
man behover at forholde sig tiL hvorfor
"løsningen" "I ma gå udenfor og s/as"
jævnligt foreslås. Det problem, al 1lI0ds[anden
mod det autoritære af mellemgruppen (ofte)
søges modvirket gennem autoritære ordnin
ger, stiller det umiddelbart svært at bringe
problematikkerne op, og en ren magtkamp
med det autoritære vil - blandt andet - have
den samme uheldige konsekvens

Disse konflikter har væsentligt væ!'et årsag til
at huset gennem det sidste 11/2 år ikke i fælles
skab har kunnet løse problemer, ends.ige
arbejde videre med udviklingen af &.rbejdsbe
tinge1seme, I stedet går ressource!' i høj grad
til indbyrdes kævl og anklager, tilsløring af
beslutningsprocedurer - med de konsekvenser
at det fælles arbejde svinder bort til fordel for
enkeltgrupper og -personer, der søger deres
særinteresser varetaget gennem personlige
sympatirelationer, at være del relle sted til
den rette tid etc.

FORMAL OG ERKENDELSESIN
TERESSE.

Lokalt:
Som det fremgår af ovenstående ligger den
beskrcvne konf1ikt mig meget på sinde. Jeg
har sammen med en lang række andre arbej
det ihærdigt på skabelsen af dene stuaenter
hus i en det år, hvor perspektiverne - som i
relati\1. høj grad har været realiseret - har
været tværfagligt arbejde med udviklingen af
en demokratisk faglighed. Dette arbejde har
mødt mange problemer. som gennem grund
igt fagligt og praktisk arbejde er Jøst eller er
bragt videre på arbejdsduelig måde. Foreløbig
stiller det ovenfor beskrevne problem sig dog
på en låst vis.

Alment:
Bag netop denne indgangsvinkel til et forsøg
på at udviklelløse konflikterne ligger også en
interesse af mere almen metodologisk art_ Jeg
flOder ikke de gængse forskningsmelodo)o
gier anvendelige overfor det opridsede (og
lignende) problem(er).

Den traditionelle variabetpsykologiske og
kontekstløse objektivjstiske psykologi, der på
ahistorisk vis arbejder uden øje for det speci
fikt menneskelige som samfundsmæssig livs
fonn og dermed uden øje for konkn;::te histo
riske omstændigheder, er aldeles utilstrække
lig for begribelse af socialpsykologiske
furhold generelt'

Paradigmatisk ophævelse af den objektivisti
ske teorilradition, hvorigennem der er opar
bejdet el kategorie\t grundlag og metodologi
ske/metodiske redskaber til begribelse af
menneskets samfundsmæssighed i en historisk
forståelse (her tænkes primært på den kritiske
psykologi6

, men det følgende gælder også en
stor del af den (soeial)psykologi, der er

fostret med udgangspunkt i posilivismekritik
ken7

), åbner muligheder for videnskabeligt at
arbejde med imeresseforskeUe8

, betingelses·
Jbetydnings-Ibegrundeh,esanalysef og lignen
de. Disse analyseredskaber har som præmis et
intersubjektiv( forhold mellem forsker og
udforsket l0. Denne præmis indebærer væsen!.
ligt, at de udforskede og forskeren har
(erklærede) fælles interesser i forskningspro
cessen, hvorigennem et arbejde indeholdende
de berørtes perspektiv muliggøres, hvorved
opnåes en metodisk overvindelse af "viden
skaben udefra"lI.

Dette forskningsprojekt indebærer således på
metodisk niveau et arbejde på en videreudvik
ling af en subjektvidenskabe\ig forskningsan
sats omkring fo~skning og arbejde indenfor
interessekontIikter, der umiddelbart sliUes så
skærpet. at interesseafklaring de berøne hhv
forskeren-de udforskede imellem ikke stilles
som en mulighed.

Generelt.
Udover det specifikke omkring studenterhu
set og det alment videnskabelige, ser jeg også
et generelt fonnlil i at udvikle r.edskaber til
begribelse og intervention rettet mod auto
ritære og fascistiske tendenser (videre herom
nedenfor).

PROBLEMFORMULERING/
GENSTANDSAFGRÆNSNING

De grundlæggende problemer jeg i dette
projekt står overfor er af etisk/metodisk art
hvordan på subjektvidenskabelig grundlag
udforske de, der ikke ønsker at blhe udfors
ket, endsige deltage i denrle proces. For al
indkredse denne problematik ser jeg mig

nødsaget til at tage udgangspunkt i mellem
gruppens forholden sig Iii problemet. da der
her (i det mindste: til dels) er mulighed for at
udviklt: forsker-medforskerrelationer

En viden om de autoritært magtsøgendes
interesser og beglUodelser er en integral del af
forståelsen af hændelsesforløbene. men kan
som udgangspunkt forudses kun al være
sporadisk mulig udover i form af tOlkninger,
sammenligninger og andenhåndsinformatio
ner.

At fokusere opmærksomheden på mellem
gruppen ser jeg som en brugbar nøgle til
begribelsen af, hvorledes manipulationen og
angsten udføres og virker, saml til oparbejdel
se af et grundlag for praktisk at arbejde
henned (nænnere herom i næste afsnit)_

Jeg vil således t:.ige udgangspunkt j en
genstandsafgrænsnif1g, der lyder som følger

Ud fra en onalyse af be/lytled~

argumentoliol1s- og monipulol;o/lsslralegie,' i
den beskrevne ,:ase soges mellemgnIppens
begrundelser for indgaen hhv. lIJ1dgaelse af
konjhkfeme belys/.

Som del nedenfor fremgår, er dette blot at
oeEragte som et udgangspunkt, hvor den
konkrete forsknings- og interventionsproces
må vise, hvorvidt det er muligt at inddrage
mellemgruppen og e\1. den nævnte personk
reds mere aktivt i en fælles bestræbelsc på at
forskyde de restriktive processer i mere
almengjon retning!:
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PROBLEMER.

1ft. studenlerhuseL
Da formidlingen ift. huset er integreret i
forskningsprocessen, stiller dette sig ikke
umiddelban som en særlig opgave. Undervejs
og ved afslutningen af processen må det
tilstræbes at oparbejde en fælles forståelse

Yderligere må jeg være opmærksom på ikke
at arbejde gennem et fjendebillede, men være
opmærksom på siluationens kompleksitet og
udviklingsmuligheder for de involverede. (Til
dette vil jeg endnu en gang gøre opmærksom
på at problemskitseringen i dette skrift er
simp[iflceret j en grad, så ovennævnte
opmærksomhed ikke kan fremgå)

FORi\IID-OGRESULTATER
LlNG.

Et problem på en anden [ed, som jeg i proce~
sen må iagttage er. at (nogle i) mellerngrup
pen kan skræmmes af, at "en af psykologer
ne" indgår i ~onflikterne med faglige meloder
J så sammensat el forum som studenterhuset
fores::år en del mere eller mindre lvssky
arræ~er, og del al fo~usere på en af dem, kan
skabe frygt. såfremt de! ikke lykkes mig at
gøre m:ne motiver og interesser klan. og
såfremt disse ikke anerkendes som fælles.

Det skitserede forskning;;forløbs realiserings
form kan ikke i dette konfliktfyldte og
sammensatte fejl foregribes. Eksempelvis kan
del ske:
- At forskellige instanser i huset - med
besluttende myndighed - vil forsøge 30\ stoppe
projeklet, evt. med trussel om at ekskludere
m'g
- Konflikten tager en uventet drejning ; fx.
kan "kredsen" e:ler centrale personer heri
radikalt ændre Str?l.feg·l, e"1 vælge at forlade
huset
- At besluttende instanser i eller udenfor huset
gribe ind på radikal vis ved at gribe ind over
for "kredsens" handlinger og tilstede....ærelse.

Hermed er de etiske problemer dog ikke [051

en gang for alle, men må medtænkes i de
enkelte faser i forsknings- og interventions
forlobet Udgangspunktet heroverfor er at

søge infonnationer på lovlig vis (fx. undlade
brug af skjult auditivt optageudstyr • selvom
det i konflikten ofte er oplevet at udtalelser
ofte senere benægtes eller fordrejes på tilsy
neladende bevidst og strategi,'" vis), ikke al
bringe evemuelle personlige eller irrelevante
oplysninger videre, samt ved samtaler åbent
at vedgå egne motiver og interesser.

En forskning, der bia. indebærer udforskning
af aktører, der ikke ønsker udforskning stiller
allerede som udgangspunkt et problem Min
indslilling henil er, at problemerne på tale
ikke blol involverer disse personer, og .n
deres modvilje ikke skal forhindre overhove
det at beskæftige sig meu problemerne - ikke
mindst, når de, der ønsker "idenskabeligt at
beskæftige sig hermed er involveret, bl a
gennem at være udsat for forskellige former
for overgreb

Til ovenstående er at tilf[lje:
- Der er mulighed for at inddrage andre invol
verede j arbejdet - e ...'t i form af et reflektions
team.
- Da ~elve fellet for arbejdet er konfliktfuldl
og informationer således ofte stiller sig som
"farliQe" kan både misinformation og • i del
mind~te 'til tider undervejs j forl'Jbet - en
skærpelse afkonflikterne forudses,.

DEN ETISKE KO:"FLlKT.

og situationen på ny, og dette Struktu
reres i en form brugbar for formidling
til de involverede.

• Formidling til de in"oiverede. :t-iledie
til dette forefmdes i form af en intern
avis.

• Terrænsondering. At danne overblik
over konteksten - studenternuset - i
dets historie og ydre og indre betingel
ser samt over de involverede aktorer,
såv'el grupper som enkeltpersoner. Da

jeg aktivt nar deltaget i. studenter~usar
bejdet i en årrække, VJI dette pnmært
fordre en gennemgang af husets papirer
og mødereferaler, samt en fonsal deha
gelse i husarbejdet.

• Bredere informationstilegnelse. ~'Ied

udgangspunkt l terrænsonderinge?
underSClges reb·anc litteratur, bIa pa
områderne Crmr/l'Y det okkulte, mani
pulation, fa;;cisme, magt Herudo....er
kan indhentes informationer om centra
le aktorers tidligere historie. I.;

• forelnhig r11111.I)'Sf. Med udgangspunkt
i indhentet viden forsøges historien og
situationen analyseret l relning af
centrale problematikker, prægnante
fIgurer og be....ægelige momenter

• Jnteview/samtale. Med udgangspunkt i
viden ag analyse søges gennem inter
view og samtale med de på forskellig
vis involveret l) yderligere informatio~

ner, 2) de forskellige perspektiver
belyst, samt J) gennem åben dialog el
indbEk \ sumdpunktcrnes ud'lik\ings.mu~

ligheder. Hvorvidt og med hvem det er
m~uligr al gennemfore dette punkt må
afgøres med hver enkelt involveret.

• Andet anaIJsesl\ridt. Ud fra den
indhøstede viden analyseres historien

implicit) henvisning til eller vi~en o~. hvorle
des trediepersoner forholder sig hertiL

Analytisk adskildt tilrettelægges uet metodi
ske forløb som følger

METODEVALGlDATAIND
SAMLING.

Centralt i de relevante proeesser er magtas
pektet. Til delte er her folgende at nævne.
~1ed Foucault ( fx, -80) tager jeg udgang
spunkt i at magt er al studere som process~r

fremfor egenskaber ved personer eller POSI
tioner. Disse processer udøves ikke suverænt
af nogle over andre, men realiseres af alle
involverede i en specifik hislDrie og kontekst
Eksempelvis er mellemgruppens forholden sig
således af afgørende betydning for magrpro
cesseme. også når denne gruppe netop
forsmær at holde sig fri af disse processer.
Delte- bl.a. ud fra en tese om al personers
magtudøvelse kun muliggøres gennem (evt.

FAGLIGE TANKEFIGURER.

Generelt er det almenpsykologiske grundlag
for disse overvejelser et kritisk psykologisk
kategorielt niveau, som jeg vil fors(lge at
specifIcere i enke\ueoretisk forstand]J. Dene
vil jeg gøre gennem arbejde med den konkre:
te case. Jeg finder denne case velegnet ogsa
som udgangspunkt for generelle overvejelser
over ~autoritære/fascistoide i bredere
sammenhænge, da del1 konkrete kontekst i
mange aspekter stiller sig som et "mikro~am

fund" med mange af de samme beslummgs
strukturer, interesser/positioner og faglJ
gelpolitiske/kulturelle lilgangsvinkler, som
glJr sig gældende i større sam~ndsm~ssi~
målestok. "Mikrosamfundet" muliggør l hlJ)
grad at følge den samlede proc~s som en
række forbundne delprocesser i en kontekst,
der er relativt overskuelig, både hvad angår
grundlæggende betingelser, de il1volver~des

forudsætninger og interesser etc., LokalhJsto
rien kan kortlæg~es i sin kompleksitet, hvor
ved der kan blo;iægges udviklingsfigurer, der
gennem at danne grundlag for analysetors<lg i
andre og bredere kOnleksler kan vise sig.
duelige som analyseredskaber. Denne case
har således funktion som paradigmatisk emt
(Flyvbjerg -91.5 IsOt)
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ikke blot af konflikten, men også ~f den even·
tueIle overvindelse heraf (herunder i særdeles
hed dette projekts betydning herfor), således
at de involverede kan erage almene/generelle
konsekvenser heraf, fremfor blot at betragte
det som "noget der skete", hvilket vil
medføre, at husel generelt ikke står bedre
rustet til at møde frem:idige konflikter, eller
værre: sidder tilbage med den ovenfor
beskrevne usikkerhed om "hvor lynet slår
ned næste gang".

Generelt.
Den ifm. projektet ind hastede viden mi1 s!nlk
tureres således. at den kan indgå som redskab
til begribelse og udvikling af ligne:1de konflik·
ter. Heri indeholdes Lre aspekter:

• Konflik!ens almene karakteristika kan
udtrækkes Her tænkes særligt på mani
pulationsfigurer; relevante væsentlige
betingelser for konfliktens opståen,
såsom aspekter ~'ed de involveredes
sociale betingelser generelt og
kontekslspecitikl samt strukturelle
aspekter ved konteksten, der muliggør
en sådan konflikts opståen

• Processens inten;cntionsaspekter kan
struktureres til brug for personer eller
grupper, der står i situalioner med
væsentlige træk fælles med dette
projekts udgangsiituation. En sådan
handleerfaring kan struktureres som en
"stridbar demoh<J.ts mu!igheds!ype"['.

• Forskningsproeessens erfaringer kan
struktureres med øje for videreudvik
ling af en subjektvidenskabelig
forskningsansats, særligt med henblik
på oparbejdning af en enkeltvidenska
be1ig teori omkring konflikt/magt
fascisme

Herudover vil erfaringerne fra projektet
kunne bruges i min egen (og andres) praksis i
organiseret antiracistisk og -fascistisk arbejde
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Referat af bestyrelsesmøde
den 29/9-92, punkt 8.

Tilstede: Birgitte, Jørgen, Erik, Christian,
Casper, Simon, Carin og Anette.

Afbud: David og Ulla Britt.

Ad 8: Konfliktløsning.

Jørgen har efter generalforsamlingen fundet
en opgave udarbejdet af Jesper l.und og har
omdelt denne til bestyrelsen.
Jørgen bringer punktet op, da han mener, at
der i opgaven er intentioner om at hæve
konfliktniveauet i studelllerhuset og mener at
skrivelsen udviser foragt for studenterhusets
medlemmers religiose, filosofiske overbevis
ning, på hvilke:"'. baggrund han mener. al de:
er relevant at anvende eksklusionsparagraffen
på Jesper Lund, Kalle, Anne og Leif.
Bestyrelsen vil ikke forholde sig til punkter på
dette bestyrelsesmøde, Olt:n vil læse opgaven
til næste bestyreJsesmode.

-------
Kommentarer angående

eksklusionsbegæring.

Hvem fremsætter eksklusionsbegæringen, og
med hvilken ordlyd? Hvad er det i opgaven,
der virker så anstødeligt. at det her ud fra
vurderes, at jeg ikke længere kan være aJ...--ti
vist i StudenterhLlset?
("At hæve konfliktniveauel"; hvis dette skal
forståes i psykologfaglig terminologi - at
højne begribelsen af problemet og mere
adækvat forholden - så OK

For at undgå rygter og fordrejninger ønsker
jeg dette møde optaget på bånd - så kan det

bringes i Husavisen udskrevet hvis nogen
ønsker dette. Alle ved vi. at ikke alt kommer
med i et referat, og at referater kan mistænke
liggøres.

For at sikre ordentlig behandling af begærin
gen. ønsker jeg ordstyrer og mulighed for at
forklare mig.

Hvorledes er opgaven kommet PellelJørgen i
hænderne') Det blev stjålet fra mit postrum .
vistnok sidst i ugen op ril generalforsamlingen
(Leif stødte på et tidspunkt i sin specialepro
Ges på et papir underskrevet Per Pelle Jørgen
sen. (Og det ved at låne det på biblioteket,)
Leif mente, at det måtte være skrevet af Pelle
(Buh!). Og det Vllr det så, og bl.a. jeg læste
det. Dette blev af Pelle udskreget som en
forbrydelse. At man [Og en af hans gamle
opgaver op i en argumenta:ionl)

For at arbejde på en saglig og demokratisk
losning, burde anklagen være udfærdiget
skriftligt - offenrligt for de anklagede

Juridisk: OI'ervrdm:1 gælder for studenterhu
sets formål. at det bl.a. "arbejder akti ..1 både
indadli} og udadlil i forhold til sine omgivelser
for et åbent og demokratisk samfund."
Underordnet dette gælder det for "medlem
sforhold og pligter" at "Medlemmerne er
forpligtet til at overholde foreningens
vedtægter og husorden og medlemsaktiviteter
skal udøves med respekt for andres politiske,
religiøse og fIlosofiske overbevisning, samt
etniske oprindelse". Min politiske overbevis~

ning er demokratisk, min filosofiske holdning
er at mennesker kan samarbejde der. hvor de
taler sandhed. Jeg oplever, at jeg forsøges
ekskluderet på det, at jeg arbejder for åbenhe
den - på faglig vis, "Aben faglighed" kan også
kaldes "en flIosoflsk holdning". Føler
eksklusionsbegæreren sine holdninger truffet,
når talen er på "de autoritært magtsøgende"1
Eller er det fordi vedkommende ikke synes
beskrivelsen passer på ham selv - og hvorfor
er det så ikke anklagen i stedet for henvisning
lil "politiske, religiøse og filosofiske overbe-
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," eks~rapolering al forr;:s!ilk sig en udvikling ~do\'er dell.:e:ndlC eller konkrellilsled,,:,·a:rende. men med udgan!!spullJ.:! i de
oglkkcr eller sarnmcnhæuge. Lkr allerede er tLl sl..:,k ~

j •. Dng Jbeg ...il ~ gerne lig..: lili~ie: polili:;k chikane. ul1dermllcls.: af en SlI!!h~ og (aglig debat i Studelllerhusel SiliTIt at
~JO e rugen al vedtæglerne - - - - ..

Red"kllO>lel to",'"emor: H~r.:r lal~ om.1 J~'l"'r Lu"d. p~ ~S~ll";I;~l;\ oS ud~" .. bh'" ·"I'j~,dL" mfOnll.:rel Onl ~nJ..bg~n bl.a mod halll
...lv. .,. fremm.>dlllJ b.:handlmg ar pu,w~l

visning, samt etniske oprindelse"? Banen ville
da være kridtet op til snak om, hvad der
egentligt står i opgaven - og en sådan snak er
jeg ganske åben overfor.

En eksklusion er den hårdeste sanktion husets
vedtægter åbner op for. Del gælder, at "Misli
geholder et medlem sine forpligtelser i
henhold til § 7, stk. I. kan bestyrelsen udeluk
ke dette medlem fra Foreningen Studenterhu
set med øjeblikkelig virkning i kortere eller
længere lid og i grow li~fæ!de eksklusiol/."
(Min fremhævelse) Og denne sanktion er ikke
bare rettet mod mig. men også mod Anne,
Kalle og Leif De har ikke dellaget i udfærdi
gelsen af opgaven Hvorfor skal de eksklude
res: Hvad er det for en lynchning?

At Jørgen Bitsch træder ind i bestyrelsen på
en sådan måde. lyder desværre På. at han
kommer til at varetage hvervet som bestyrel
sesmedlem elendig!. Det er en dårlig start at
komme med så søgt en eksklusionsbegæring.
Hvis ikke situationen var alvorlig, så var den
dybt latterlig
Og han fastholder konflikten på usaglig grund
med tidsspilde lil følge.

Hvis dette skrift er så uacceptabelt for eksklu
sionsbegæreren. hvad så med fællesudtalelsen
vedtaget på generalforsamlingen? Det udsiger
mere om "de autoritært magtsøgende" end
mit mere teoretiske skrift. Hvorfor er fælle
sudtaleisen ikke indbragl for bestyrelsen SuITi

ekskJusionsgrund? - ljaa, måske fordi fælle
sudtalelsens ordlyd blev vedtaget på general
forsamlingen som en acceptabel fremstilling.
Og "bjarne the victim"-Iogikken - som beskri
ves i fællesudtalelsen - synes tydelig her. Det
er trist. al svaret på at .....ære udsat for denne
logik nemt fanges i kappestrid om "hvem slog
først". eller "hvem er mest dum". Men jeg ser
ingen anden vej al rense mig for anklagerne
på, end redeligt at gøre rede for situalionen,
som jeg ser den. Så må det videre være op til
andre at ....lJrdere på seriøs og indholdsmæssig
vis.

Skriftet er lavet som behandlingerI af et
forskningsteoretisk problem i et metodefag på
psykologi. Kravene til opgaven var: skriv
min. 3 sider om hvorledes et forskningsmeto
disk problem kan foregribes. Dette kunne jeg
jo have forklaret nænnere. hvis man havde
henvendt sig til mig. som skrevet i husavisen
for juni: I'Jeg har skreveJ en lille opgave Iii
sludiel omhandlende, hvorledes man
/orsknillgsmelodofogisk kali oven'eje del
problem al forske med folk. der onsku ar
skjule deres il1leresser - og de"e med huset
SOIll eksempel. Hvis nogell Ol/sker en kopi
heraf, sa helll'l?lldjer Iii mig".

Om skriftets ordlyd har jeg da også et par
kommentarer:

Først en indrømmelse' på side et står der i
sidste afsnit: ".MJsæue for konflikterne er dels
aspekter af den nævnte kreds virke og formu
leringer (stikord "paken! ", "Danmarks s/o,.
hedsIld skal komme igen", "hagekorsel skal
r/!habilifaes" herunder også Crowleys
tanker. fx. "Ih/! lall" of ,ht! slrong: Ihis is O/l/"

Imr nlld Ihe jf~r of thi! world", "Ii1/! slares
shnl! serve", "man ha., Ihe right lo kil/llwse
who \l"ould Ihwarl Ihese righIs", dels måder
ne. hvormed kredsens medlemmer deltager i
det fælles husarbejde. særligt ved møder i
beslultende organer. Her benytter de i
udstrakt grad fjendebilleder og henvisning til
"folkets interesser" til at dække over egne
inreresser, der forsøges skjult; eksplicil raci:>~

tisk argumentation" argumentationsfigurer
omkring centralistisk og eksklusiv magtforde
ling med henvisning til "naturlige forhold"
samt - når det er belejligt - antiintellektualis
me og systematisk angstproduktion bl.a.
gennem voldstrusler. også på livet. "Eksplicit
racistisk" bør ændres til noget, der f.eks. inde
holder de ovenstående citater - som alle
kommer fra Per til huset. Og sådan noget som
hetz mod kristne (som Per fik en "næse" for
af bestyrelsen), og det, at Pelle erklærer det
som en umulighed at han kan have fascistiske
eller nazistiske Geg husker ikke det præcise
ord) tilbøjeligheder. fordi han er jøde. Samt

fremstiller sig som forfulgt "fordi han er jøde"
- (hvilket i sig selv er en særdeles grov
beskyldning at komme med. Jeg vidste ikke at
Pelle er jøde, før han første gang anklagede
mig for at forfølge ham, fordi han er jøde.)

Til opgavens sigte og udformning. Dette
synes jeg fremgår af opgavens ordlyd. Fx. fra
s. I: "Det følgende skrift er en formalisering
?g ekst~apolering\f, af de overvejelser og
mterventloner, der allerede udføres."

"Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse
er forenklet. dels af hensyn til de berørte
personer og grupper, dels afprakliske årsager
[... ] De! skal understreges at mange af de
følgende \flJrderinger ikke nødvendigvis deles
af alle involverede personer"

Hvad der på trods af simplificering. udvælgel
se mhp en bestemt forsknings- metodologisk
problemstilling og rettet heden mod bredere
videnskabelige og samfundsmæssige problem
sammenhænge bliver tilbage af udsagn om
"de autoritært magtsogende" er: gennem trus
ler, løgn og manipulation søger de mal:?.ten
Og disse ord står jeg ved n I øvrigt er j;g da
selv, også for denne eksklusionsbegæring
beskyldt for al lyve. manipulere etc. - uden at
disse beskyldninger dog er forsøgt begrundet
fra anklagers side

Og lige en lille spøjs detalje for de videnska
beligt interesserede: på side 5 står nævnt som
mulige problemstillinger. hvis jeg realiserede
forskningsskitsen: "At forSkellige instanser i
huset - med besluttende myndighed _ vil
forsøge· at stoppe projektet, evt. med trussel
om al ekskludere mig." At jeg har foregrebet
denne problemstilling teoretisk er et udtryk
for ''prediklil' mliditel", dvs. at jeg gennem
det teoretisk at foregribe en opdukkende

problemstilling sc.ndsyn\iggør kvaliteten
analyserne.

Jeg har ikke tænkt mig at stoppe mine faglige
overvejelser over Studenterhuset og menne
sker heri - og jeg håber, at andre vil tænke
med.

Til slut vil jeg sige til bestyrelsen: Det er
nødvendigt. at I tager en klar stilling i den
konflikt, der er kørt helt ud i de! groteske.
Det nytter ikke med henstillinger om på en
gang at stoppe den og at lade den ligge, på en
gang at forklare sig og at tie stille.

Jesper Lund

-------

Referat af bestyrelsesmøde
den 6/1 0-92, punkt 7

Tilstede' Jørgen, Ulla Britt, Simon, Christian,
Erik, David, Birgitte og Casper.

Ad 7, Konfliktløsning:

(Simon overtager referat pgr.a. Jorgens inha
bilitet)

Jesperl! forespørger om muligheden for at
optage pkt. på bånd - Forslaget ikke
godkendt - Kun Jespers egne indslag optagesl
UlJa Britt foreslår muligheden for fast proee
dure vedr. pkt.
David ønsker grundlaglredegorelse vedr.
anklagen/pkt - Besluttes!
Jesper ønsker skriftligl anklagepunkt rettet
mod ham.
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forfalrerens verdensbillede. Der er ikke en
gang tale om mere uskyldige forestillinger om
såkaldt strukturfascisme Vi har at gøre med
skinbarlige fascistiske aktører. Det såkaldt
an ti fasci st iske/an ti racis tiske engagement
tilkendegives atter i simsætningen: "Herud
over vil erfaringerne kunne bruges i min egen
(og andres) praksis j or2aniseret antiracistisk
og fascistisk arbejde." ~

AT forfatteren ikke har megen respekt for de
sageslose forskningsobjekter, men tværtimod
ønsker at oppiske en konflikt mellem disse Og

forskeren ses af fDigende: "Dette forskning--:'
sprojekt indebærer således på metodisk nive
au en videreudvikling af en subjektvidenska
beli~ forskningsansats omkring forskning og
arbejde indenfor imeressekonflikter, der
umiddelbart sti\les så skærpet, at interesseaf
klaring de berorte hhv, forskeren- -de udfors
kede imellem ikke stilles Som en mulighed."
(s. 3 mr.) eller JL's retoriske spørgsmål,
"hvordan på subjektvidenskabeligt grund lan
udforske de, der ikke Dnsker at bliv~ udfor~
skede" (s. J midt,)
Skruppellosheden udstilles s. 5 midt for: "Da
selve fellet for arbejdel er konfliktfuldt, og
informationer således ofte stiller sig Som "far
lige", kan både misinformation ~g - i det
mindste til lider undervejs i forløbet - en
skærpelse af konflikterne forudses." "En
forskning, der bl.a. indebærer udforskninn af
aktører, der ikke onsker udforskning stiller
allerede som udgangspunkt et probl;m. Min
indstilling er, at problemerne på tale ikke blot
involverer disse personer, og, at deres
modvilje ikke skal forhindre overhovedet at
beskæftige sig med problemerne."
JL spørger i sine "kommentarer angående
eksklusionsbegæringI' om eksklusionsbegære
ren føler sig truffet når talen falder på "de
autoritært magtsøgende". Det gør jeg natur~

ligvis ikke spørgsmålet er imidlertid ikke Dm
undertegnede føler sig truffet. Spørgsmålet er
om det anvendte vokabularium er identi
fieerbart med de absurde beskyldninger, som
de ekskluderede in spe har fremrettel. Dette
er i høj grad tilfældet. Disse fire har således fx
skrevet breve til fagrådene om de "okkulte"

er det nu muligt utvetydigt, al spore et
mønster af organiseret konfliktmageri bag det
seneste års mest deprimerende episoder j

Studenterhuset.
Forfatteren (JL) fremhæver en konflikt (på
l Yl år) mellem en gruppe mennesker, der
beskæftiger sig med nordisk mytologi (Guess
who!) og' en gruppe mennesker, der på
marxistisk grundlag arbejder med deres fag,
psykologi. Denne konflikt er autentisk idet
førstnævnte gruppe netop har været skydeski
ve for en massiv strøm af perfide, absurde og
injurierende beskyldninger, fremrettet af
"mennesker, der på. marxistisk grundlag arbej
der med deres fag, psykologi". De førnævnte
beskyldninger reprodueeres konsekvent af JL
i opgaven. Således identificeres den nordisk
mytologiske gruppe nederst side l med et
fantasifuldt ordforråd af fascisme-synonymer.
Del er med andre ord SMS/Yggdrasill, der
sigles ·til når fascismeprædikatet herefr.er
anvendes, om tendenser eller personer i huset
- uanset, at disse sindssyge beskyldninger er
uden bund i virkeligheden
Væsentlig er også identifikationen af mellem
gruppen (øv. side 2), dvs alle, SOm hverken er
m)-1010gifans eller marxistiske psykologer
Denne store gruppe kendetegnes ved at
modvirke forfatterens og ligesindedes inten
tioner gennem "autoritære ordninger". Det
fascistiske og autoritære spøgelse dukker op
igen s. 3 midt for: "Udover det specifikke
omkring studenterhuset og det alment viden
skabelige, ser jeg også en generelt formål i al
udvikle redskaber til begribelse og interven
tion rettet mod aUtOritære og fascistiske
tendenser" Forfatteren ser altså de autoritære
og fascistiske tendenser i huset, som værende
så stærke, at han på dette grundlag håber, at
kunne udklække en generel strategi mod
disse. De "autoritære/fascistoide" personers
tilstedeværelse i huset slås atler fast s. 4 øv.
"Jeg finder denne case velegnet også SOm
udgangspunkt for generelle overvejelser over
autoritære/fascistoide i bredere
sammenhæng". Bemærk, at autoritære/fascis
toide her fungerer som substantiv i sætningen.
Nogle mener bare fascistoide/autoritære j

men fogeden tog min
Bitsch undskyld

-------

hakke-brædtskrifl en.
Af Jarnen B.

Jesper redegør for opgaven, skal betragtes
som en forskningsopgave. Jesper gi ....er nogle
eksempler om manipulation.
Dirigenten stopper møde! p.gr.a. tiden. Ulla
Britt foreslår valg mellem at fortsætte debat
ten eller vente til næste gang
Casper mener, alvoren er stor - derfor korte
indlæg!
Opklarende sp0rgsmål slilles !
David ønsker redegorelse for opgaven. Hvem
er "de" i opgaven?
Jesper fastholder, at opgaven ikke er skrevet
til huset og mener personerne er irrelevante
Jesper redegør igen for trusler om vold mod
bl.a. Kalle til stormøde. Flere eksempler
gives. Arbejds- og mødeprocedurer i Si\1S til
moderne imod husets ideer
Birgitte mener ikke vi kan behandle sagen p
gr a. manglende anklageskrift
Casper mener, Jesper forsager at "mildne sine
udsagn" m.m.
Jesper redegor ID for ideen med opga\'en
(ikke lil huset)
Vedrørende hans "Kommentar",,", et forsog
på al afklare sil skrift og fastholde skriftets
ordlyd.
Enig beslutning om udsættelse afafgorelse
Birgitte mener ikke, sagen bor komme på
pkt.. da sagen ikke er afsluLtet.

Redegorelse til bestyrelsen for indholdel af
bes Iutningsforslaget: Konfliktløsni ng!eks
klusion af Jesper, Kalle, Anne og Leif

Skriftet træder på medL re-ligiøse, pol. ..
overbevisning.
Klare hen....isninger til imern konflikt
Ordlyden i skriftCl bl.a. referater fra en
gruppe.
Besk-yldninger om Fascisme (s. 3\?) Se
denne!
(S. 4) Jespers generalisering af nogle grup
per i huset, vedr fascistiske ideer
(S. 6) Erfaringerne kan bruges lil amiracis
tisk

Erik mener ikke grundlag for anklagen mod
andre end Jesper.
Christian ønsker ikke krav til bestyrelsen fra
Jesper bl.a. vedr. optagelse på band.
David ønsker ikke nogen afgørelse i aften,
men på næste bestyrelsesmøde. Meninger skal
høres for senere grundlag for anklagen.
Jørgen redegar for anklagen:

"Forfatteren forsager at nedgore grp. ved
deres manipulation", "skærpelse af kontlikt"
m.v, (henvisning til Jørgens kommende ankla
geskrift mod de anklagede personer).
Jorgen: Huset kan ikke bære flere konflikter.1
Arsag til tidligere konflikter er bIa. de ankla
gede personer. bl.a. fra stormøderne og skri
velserne.
Birgitte oplyste om, at skriftet var at finde
bJ..a. i Husavisen og derfor ikke hemmeligt
Christian mener dette er irrelevant.
Jørgen redegor for, hvor han fandt skriftet
Blev fundet i caf6en efter generalforsamlingen
af en unavngiven person
Optaget på bånd:
Jesper udleverer "kommentar angående
eksklusionsbegæring" (se denne:") og
gennemgår teksten (3 sider)
(Under indlæg enkelte forståelsesspørgsmål).
Efter gennemgangen tilføjer Jesper nogle
punkter.
BLa. "De tre 'andre skal ekskluderes p gr a.
åndsfællesskab" - Jesper mener delle er
uforståeligt.
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.. Red"l;"""ei ko",,,,en,,,,, D<nc "Ui!l er l""~l ,nd~l sl,,4 ,Q,ru" "'IS

Takkel være Jesper Lunds løsagtige omgang
med sin nedskrevne forskningsslrategi "En
konfliktfuld case" (dette skrift blev fundet
efterladt i baren ved lukkelid fredag d.25/9)

:------------
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Dg "småracJstiske" grupper j studenterhuset,
og har individuelt ført en heksejagt og
mistænkeliggørrelse af såkaldt antifascistisk
karakter. Annes tragikomiske anklager for
sort magi er er eksempel Kalles ....elkendte
mangel på respekt for visse gruppers virke
gennem verbale udsagn. som kan bevidnes
omfangsrigt, samt gennem et hav af skriftligt
materiale. Leifs forsøg på at overbevise DTH~
studerende om et indhofd af fascisrisi..: over
mennesketeori i et essay skrevet af et
Yggdrasill·medlem er et andet eksempel.
Listen over eksempler. der demonstrerer en
koncensus mellem de 4 personers patologiske
opfattelse af Yggdrasill-medlemmer er lang.
Da jeg ikke har villet gøre denne sag til et
personligt milnyrium, har jeg ikke medtaget
her. En sådan kan dog udfærdiges, hvis
ønskeligt Jeg har ikke taget denne sag op
som eL personligt hævnmotiv, men i ansvarlig
hed overfor huset.
JL's opgave formulering kaster lys over
mange dunkle episoder i studemerhuset. Man
forstår lige pludselig forårets populistiske
angreb på bestyrelsen - den gennemgik ikke
sagerne ordentligl - den tog forhastede
beslutninger efter de fires mening. Dette
forsøg på at påtage sig vetoret overfor besty
relsen (som også udmontede sig i breve til
rektoratet) - den manglende respekt for det
repræsentative demokrati, var altså blot et led
i modarbejdelsen af den store autoritære
midtergruppe. En sådan opfauelse og strate
gisk bearbejdning af studemerhuset.~ institu
lioner og dens medlemmer må nødvendigvis
udløse bekymring og vrede blandt medlem
merne. Det er en fremtidig kontliktbombe,
ligesom det har været årsag til hidtidige for
huset ødelæggende konflikter. Spørgsmålet
om eksklusion er altså et anliggende om
husets fremtidige eksistens. l og med, at
hensigterne i "En kontliktfuld case" udgør
selve legemliggørelsen af alle fremtidige
konflikter i huset, er der med ekskJusions
begæringen rale om en slags "Studenterhusets
gordiske knude". Jeg foreslår, at knuden
hugges over, at vi forhindrer de odelæggende

konflikter i at undergrave husets fremtidige
eksistens
Det er udtryk for foragt for en gruppe studen
terhusmedlemmer, når JL sammensmelter
hjørnestenene i disses livsanskuelser, den
nordiske mytologi med vort sprogs va;:rste
gloser for ideologisk tilhørsforhold, og deref
ter sætter sig som mål, at bekæmpe dette
ideologiske tilhørsforhold. Her er det mindre
vigtigt om gruppen var blever beregnet som
fascister, satanisler eller kannibaler (vi er i
øvrigt ingen af delene· believe it or not!) af
de fire. Disse udtryk er alligevel grebet ud af
den blå luft som kamoutlering af en langvarig
hetz.
Når JL i sine kommentarer ang. ekskl.
begæring tilegner sig udtrykket prediktiv vali
ditet som en videnskabeliggørelse af SJn

forudsigelse om egen eksklusion, så må det
også være udi ryk for predektiv validitet, når
en bankrøver forudsiger sin egen fængsels
straf På godt dansk kan man snarere sige. at
JL erkendte. at han var ude på et skråplan.
når han iscenesaue konflikter for at skalTe
kød på et tvivlsomt forskningsprojekt

-------
Referat af bestyrelsesmøde

den 13110-92, punkt 6

Tilstede Cathrine, Erik, J(I(gen, Christian.
Birgitte og Ulla Britt

Afbud: Simon, David og Casper

Ad 6, Konfliktophævning

Jørgen Eitsch har på opfordring fra bestyrel
sen og Jesper Lund medbragt en skriftlig
redegørelse for konfliktløsning/eksklusion af
Jesper, Kalle, Anne og Leif l BeStyrelsen vil
læse skrinet til n<este gang og vil holde møde

om detle tirsdag d. 20/10-92 kl. 16))_]8((1 i
studemerhuset~~

Jørgen meddeler, at Jespers opgave er blevet
fundet i cafeen af Sleen d. 25/9-92.
Birgitte mener stadig, at Jørgen Bitsch skal
kunne dokumentere, hvordan Jespers opgave
er kommet fra Jespers postrum og ned i
cafeen.

Cathrine mener, at problemet ligger i, at
Steen, som har fundet opgaven, ikke atlevere
de den tilbage lil Jesper, men i stedet bag om
ryggen på Jesper afleverede opgaven til
Jørgen Bitsch, som kopierede den til bestyrel
sen.
Som modkrav til Birgittes krav vll Erik,
Christian, Jorgen og Ulla Britt så stille kra....
Om, at Jesper dokumenterer, at opgaven har
ligget i postboxen.

Bestyrelsen vil skrive en appel j Husavisen.
hvor man vil opfordre den person eller de
personer, der har tager ring i Regnbuens
post rum til at melde sig

-------
R eportage fra:

Ekstraordinært bestyrel
sesmøde d. 21.10.92

Af Rasmus Helles, Husavisens udsendte
medarbejder

Dirigent Casper.
Referenter' Birgitte og Rigmor

Mødet blev indledt med behandling af en
række procedurespørgsmål, som jeg kon 'lil
gennemgå i del følgende.
For det første diskulerede man, hvorvidt
mødet skulle holdes åbent eller lukket. Man
valgte efter nogen diskussion at dele mødet
op i to dele, hvoraf den førsle, nemlig parter
nes indlæg i sagen. opklarende spørgsmål og

procedurer skulle holdes åben, og den anden,
som var bestyrelsens vOlering, skulle holdes
fukket. Det var et generelt ønske blandt besty
relsesmedlemmerne, at voteringen skulle
holdes lukket, for at sikre den størst mulige
frihed i diskussionen, da man ikke ønskede at
sidde og tale om personlige forhold, mens de
pågældende var til stede. De anklagede
ønskede for deres pan, at så stor en del af
modet, som overhovedet mulig blev holdt
åbent, for at eliminere enhver senere tvivl Om,
hvem der sagde hvad lil hvem, og for at
kende bestyrelsens bevæggrunde/overvejelser
omkring eksklusionen.

Af samme årsag blev endnu et spørgsmål
raget op, nemlig de anklagedes forslag om at
optage mødet på bånd. Dette afstedkom
nogen diskussion. Argumenterne imod faldt
især på tre områder, nemlig en generel
modvilje mod at blive optaget på bånd over
hovedet, en opfattelse af al del ville bevirke
en (ogel) stemning af mistillid og endelig en
frygt for, hvad løsrevne citater fra bå~det
senere kunne bruges til. Argumenterne for var
centreret omkring, at eventuelle uoyerens~

stemmeiser i fremliden ville kunne løses.
netop ved at alle cilerede argumenter ville
kunne høres i deres kontekst. Der blev stillet
nogle forskellige forslag, og efter afstemning
blev det vedtaget al første del af mødet kunne
optages på bånd, af hvilke kopier skulle opbe
vares i hhv Studenterhusets og SlUden
terrådets bankbokse

Tredje del af procedure-proceduren var
rækkefølgen af de forskellige indlæg De
anklagede anmodede om at kunne fremlægge
deres forberedte forsvarstaler først, og at
Jørgen Bitsch (JE) derefter skulle have lejlig
hed til at uddybe ekskusionsbegæringen.
Argumenterne var, at man frygtede at der
ville komme nye anklagepunkter frem, under
henvisning lil, at eksklusionsbega:ringen var
det tredje anklageskrift der blev furt, hvor de
to foregående var JEs mundtlige begæringer,
refereret i bestyrelsesreferater. Diskussionen
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blev imidlertid afgiort til JBs 'fordel', under
henvisning til almindelig retspraksis, hvor
anklageren starter med at fremlægge anklage~

skriftet. Samtidig blev det afgjort dels at JB
ikke, som anmodet, kunne føre Pelle som
vidne under mødet, og at han ikke som besty
relsesmedlem var habil til at deltage i votering
og afstemning. Dette skete fordi IB havde
stillet sagen som enkeltperson, og ikke som
bestyrelsesmedlem, dvs på vegne af andre.
HabilitetsspNgsmålet blev afgjort ved afstem
ning alle mod en).

Disse indledende øvelser tog l \;'2 time.

Herefter fulgte så de egentlige indlæg i sagen.
Da det af pladsgrunde forekommer umuligt at
fremlægge samtlige parters indlæg. har
Husavisens udsendte medarbejder set sig
nødsaget lil at fortage (voldsomme) forkortel
ser og forenklinger af forsvar og anklager.
Da anklageskriftet desuden er lilgængeligl i
sin helhed andetsteds i husavisen, vil jeg nøjes
med forsvarstalerne. Anne var ikke til stede
på grund af sygdom.

For Jespers vedkommende gik en del af
forsvaret på selve opgaven, og de formulerin
ger, der var rejst tvivl om. Indledningsvis
forklarede han, at der var tale om en opgave i
et meLOdefag, og at det skitserede forskning
projekt aldrig skulle udføres. Med hensyn til
fascisme-problematikken fremdrog han Io
ting. nemlig at han på intet tidspunkt angreb
nogen personer eller grupper for at være
fascister, og at han kun brugle betegnelsen
fascislOid omkring bestemte personers hand
linger i bestemle sammenhæng. nemlig Per og
Pelle i husanliggender.

••

Leif fremførte for sit vedkommende al han
ikke kendle anklageskriftel. og ikke havde
faet det til gennemlæsning før selve dagen
trods skriftlig henvendelse til huset. og at han
i øvrigt heller ikke havde kendt nogel lil
opgaven før sagen blev taget op. Han kendte

heller ikke ]B andet end ved navn, og havde
ikke haft andet end ydersl sporadisk kontakt
med huset siden foråret. Endelig havde han
ikke skrevet under på brevet til fagrådene.

Kalles forsvar handlede primært om beskyld
ningerne for "patologisk åndsfællesskab" . Han
blev [vistnok først på mødet, RHl. anklaget
for at der skulle være en megel bestemt tone
eller linie i de forSkellige breve. han har skre
vet i forbindelse med de forskellige konflikter.
han har været invol .....eret i . Han identificerede
selv den linie, som den der havde ført frem til
fællesudtalelsen på generalforsamlingen.

Herefter fulgte en runde med opkla
rende spørgsmål. De af bestyrelsen stillede,
har jeg så vid! muligt indbygget i ovenstående
fremstilling.

En anden del af de opklarende
spørgsmål gik på at forsøge at fastlægge tids
rammen for. hvornår S~1S var repræsenteret i
huset. Det blev bestem til at være indtil primo
marts '9::!. og igen fra juni-august '9::!. i sidste
periode dog kun med Per som medlem. De
andre var gået o....er i Yggdrasill Dette fik den
opmærksomhed, fordi Per var en af
hovedårsagerne til, at brevet til rektoratet
blev skrevet

Derudover stillede de anklagede en
række spørgsmål til JB De søges kort oprid
set i der følgende. Man søgte at få belyst,
hvordan ]B havde faet fat i opgaven. og i
forlængelse heraf om han ikke følte en
forpligtigelse til, som bestyrelsesmedlem, at
redegøre for dette. JB gentog sin forklaring
om at en person fra Yggdrasill havde fundet
opgaven i baren. Man udbad sig også en liste
med J eksempler på den det "patologiske
åndsfællesskab". ]B anførte brevet til fagråde
ne [som Leif altså ikke er medunderskri
ver af, RH]. og henviste derudover til Pelle
for yderligere detaljer. da han ikke kunne
huske flere

En anden række spørgsmål gik på
forholdet ml. SMS og Ygg. samt på et intro
duktionsmøde, som SMS atnoldt i huset i
efteråret '9t, og i hvilken forbindelse bl.a.
hagekors- og perker-begreberne blev brugt
[af Per, RH]. JB henviste til at der kunne
siges at være en vis consensus mellem
y gg/SMS bare minus Per og SMS' formand
Stig. Han mente at perkerbegrebet skulle
være brugt ironisk i sammenhængen, og al for
yderligere uddybning af disse ting kunne man
henvende sig til Pelle, da han ikke selv havde
været med til mødet.

Herefter fulgte replik/duplik fra de implieere
de parter. der groft set opridsede hovedpoin
ter omkring sagen og svar (eller mangel på
svar) på de opklarende sporgsmål.

Procedurer

JBs procedure lå i forlængelse af anklage
skriftet, i del han trak linierne for den "pato
logiske consensus" op igen som han fandt den
eksemplificeret i debatten på mødet. og
anmodede i øvrigt bestyrelsen for een gang
for alle at løse det længe verserende problem i
Studenterhuset ved al vedtage eksklusionen

***'"

De anklagede trak for deres part to områder
frem. For det første, hvordan man kunne
argumentere mod anklagerne i eksklusions·
begæringen. eksemplificeret i en klargøring
for det rimelige i at tale om overmennesketan
kegang. med henvisning til nogle AJieSler
Crowley citater (Liber Dz), der på forskellig
vis (bl.a. som AJ-kopi) havde cirkuleret i
Srudenterhuset

For det andet hvordan bestyrelsen
vilJe reagere overfor JB. da man fandt det
godlgjort at der her ikke var tale om en
eksklusionsbegæring med opgaven (der var
tilvejebragt ulovligt) som det primære. men at
han nænnere agerede på vegne af Pelle. så
der allså nærmere var tale om el opgor med

gamle fjender. nemlig dem der kan huske
Pelles hiSlOrie i huset

Bestyrelsens reaktion blev ønsket
stærk, da man ellers mente at Pelle m.fl. ville
have en klemme på bestyrelsen. Dette skal
forstås ud fra det synspunkt at eksklusions
begæringen egentlig var rettet mod retten til
at ytre sig kritisk om forhold i huset. Hvis
bestyrelsen dertor havde vedtal:!.et eksklu
sionsbegæringen, ville dette forhold så at sige
blive ophøjet til lov i Huset. og alle der heref·
ter rettede kritik mod noget punkt i huset,
ville rette kritik mod selve huset.

Behandlingen af de prineipielle ting omkr"mg
huset, JB samt hvorledes sagen følges op.
blev udsat til et senere bestyrelsesmøde.

Eksklusionsbegæringen blev enstemmigt
forkastet.

Præsentation af nyt bestyrelses
medlem

Da jeg synes, det er en god ide, al nye besty
relsesmedlemmer oræsenterer si'! i Husavisen
(som Simon gjorde i sidste nu~mer) vil jeg
henned tage tråden op, da jeg som valgt
suppleant på generalforsamlim.æn d. 26.
september, 1992 nu også skal til at sidde i
bestyrelsen

Mit navn er Rigmor Tetevide (og ikke "Tit
gid", som Bente skrev i referatet fra GF). Jeg
er 21 år og læser statskundskab på 3. semes
ter på KV Jeg er kommet ind i huset via
Studerende Mod Raeisme. Lige nu bor jeg i
et studenterkoHektiv på Frederiksberg. Tidli
gere organisatorisk erfaring har jeg fra
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
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.. R~d-tl:liondkomm~n(~r;HORT. HORT'
" Der et indmfor fasci<md"o",l.ningm iU.. cnighod om (n ddinil;on pi e1lor afgræl1.<mnj; af -rJ-"ClS"",n" \'"",,"Ih!>~ """igll.d~r or f\. onikring
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Kærlig hilsen

Rigmor

-------

styrke og magt er forståelig som svar på en
afmagtssituation - som til tider j større eller
mindre grad fremstiJ]es som anrikapjtalisme,
men mere gennemgående som fremstilles som
resultat af "forurening af folkesjælen";
gennem jøder, indvandrere etc, eller gennem
ideer, som betegnes "landsforræderiske",
"udanske" etc.• oftest SOcialistiske og antiau
toritære ideer.
Fascismens udgangspunkt i afmagtssituatio
ner giver dog ikke grundlag for et egentligt
handlefællesskab, da perspektivet for fascis
men ikke er ophævelse af magtlafmagi, men
erobringen af magten. Så.ledes er de fascisti
ske bevægelser præget af indre magtkampe,
som oftest er meget pe~sonafhængjge. lige
som bevægelsernes SUCtes også er meget
personafhængige

Censur og antirationalisme er nodvendioe
midler til at opretholde l"gnen; demokrati ;g
videnskabelighed må Sa:ttes ud af kraft
Løsninger kan ikke fmdes på rationel DS
ligeværdig vis, men må ske gennem vold og
propaganda

Indadtil er fascismen organiseret hierarkisk;
som regel en leder, hvis ord er lov, og som
oppefra og ned indsætter og styrer sine
underordnede. En meget benyttet metode til
at få de underordnede til at makke ret, er det
al "have noget på dem". at kunne afsløre dem
Ofte blot en de!aJje lil at starte med, men
mere og mere efterhånden som vedkommende
tvinges til at begå stadig flere forbrydelser
Lederens ord er uimodsigelige, da han funge
rer som en slags "præst", der har adgang til
det abstrakte fællesskabs "budskab" Fascis
men har således religiøse aspekler ved at
henvise til en grundlæggende ikke-
materialistisk begrundelses· og
retfærdiggørelsessammenhæng, som udvalgte
mennesker har et særligt fonolkningsmiJnopoJ
på. I fascismen er "guden" dog aflivet til
fordel for føreren, der har status af inkarna
tionen afdet abslfakte fællesskab

Det abstrakle fællesskab - "folket", "rac~n",

"nationen" etc.• benyt les argumentativt; der
tales på vegne af "folket" etc., også fx. af
højreekstremistiske bevægelser, som stort set
hele "folket" tager afstand fra. Denne talen på
vegne af "manden på gulvet" Som magtesløs
overfor "det politisk.e bureaukrati" hindrer
dog ikke en parallel argumentalion for dikta
turets indførelse med henvisning til "pøbe
Jens" manglende evne ril medbeslemme)se. En
lignende mOdsætning udgores af de typisk.e
krav om "lov & orden", som dog ikke hindrer
en m~re eller mindre skjult selvtægtsstrategi
og - I den grad magten indehaves _ konsek.
vente brud på både alment anerkendte menne
skerettigheder og de love, som fascisterne
selv indfører.

En verden, der deles op i venner og fjender.
"De gode" som de, der kan indeholdes 1 et
abstrakt fællesskab (narion, race, "udv1:lJgl
mennesker" etc.). Denne forskel mellem de
gode og de onde kan ikke begribes, blot
"påkaldes" og propagandaen mod "de. onde"
sker gennem egenskabstilskrivning: blot ved
at katde dem onde, rotter, undermennesker
etc. De modsætninger, der muligvis eksisterer
mellem de gode og de onde kan ikke begribes
som interessemodsætninger, og dialog mellem
de "os" og "dem" forsøges undgået.

Det abstrakte fællesskab ses som havende en
hjstorisk ret rjl maoten Denne mao!
retfærdiggøres oftest m~d slyrke "Vi er de
stærkeste, og derfor har vi ret". Tankegangen
er præget af socialdarwinisme - "magt er ikke
bare ret, men også sundt". I den grad det
abstrakte fællesskab ikke har uindskrænket
magt og Succes tilskrives dette "forurening"
af mennesker, der ikke tilhører "de gode",
fex. jøder, udlændinge, socialister, feminister
, religiøse grupper, homoseksuelle etc.

Dyrkelsen af "styrke" giver sig også kulturelle
udtryk, fex gennem dyrkelse af kropslige
kraftpræslationer, mililanstiske parader og i
billedlige fremstillinger. Denne dyrkelse af

~ikla\,,",l id<ologl gell'nllt. Sl.l~d.... ....- d....- f.l> UCfllgl..d om.ll"o",·id! Fr.1t1Cll$ SI"T~' Spanim "'r li bcl~!."~ "fasciSltsk".
[)ro rolgcnd~ fr<msl,llmg <r hd! rod.t $Orr)". mm~, ~r !l~(( Ml hun'g!

Fascisme:
• "Samlebegreh for polll/ske bCl-'ægdser

med al/lori/ære, lIa1iOHalisti.\-ke. Wlfi

parlame/llaris!.:e og alllisocialisliske
idealer. Fælles for disse hewl:!gdscr
var, ar de reddede der borgerli1;[e
samfund /Id '?f en krisesiflla/ioJ/ l'ed al

ophæve det poliliskt: demokrari og
nedkæmpe arbejderbl!~'ægelseJl med
slalle af en smiJborgerlig masse
hel'ægelse orgalJiserer omkrillg na(io
nalistiske idealer"

nu Jørgen Bitsch - bliver bedt om at forklare,
hvornår og af hvem de er kaldt fascister/na
zister kommer der enten incet svar, eller det
viser sig. at der er sagt "fascistoid" eller
"fascistiske tendenser". Og her ligger en
væsent'ig skelnen, som er nødvendig at holde
fasl i. Det forekommer mig, at Pelle og
Jørgen Bitsch ønsker at sløre forskellen
mellem begreberne "fascisme" og "fascistoid"
- og bemærkelsesværdigl er det, at jeg ikke i
denne eksklusionsproces er blevet anklaget
for at kalde SMS/Yggdrasill-medlemmers
handlinger for "fascistoide".
Jeg har tidligere nævnl - bl.a. i den omstridt
opgave - , al jeg ser ordet "fascistoid" som
dækkende væsentlige aspek[er af først og
fremmest Per og Pelles handlinger

Gyldendals elbinds leksikon, 1988:

Fascistoid'
• "Som har fascistiske træk; som har

lighed med ef/er peger mod fascisme,
fascismeligneIJde. "

Gyldendals fremmedordbog, 1983'

Men hvad betyder ordene?

Derudover kan en nænnere karakteristik af
det fascisLiske være::~:"

Fælleselevrådet i
I bestyrelsen et år

hvor j~g dels var aktiv
Storkøbenhavn, dels sad
(88/89)

Selvfølgelig håber jeg også vores problemer
med lokalemangel vil blive lost i n<ermeste
fremtid.

Jeg håber bestyrelsen vil komme til at arbejde
mere udadvendt og i øget samarbejde med
repræsentantskabet, da jeg tror dette netop vil
gavne trygheden og åbenheden i huset. Indtil
nu har bestyrelsen for mange af os, tror jeg,
virket som en lukket "elite".

"Fascisme"f" det fascis
toide"

Jeg håber huset frem over vil bevæge sig i en
mere åben og positiv retning, med større tillid
og tryghed blandt husets interne brugere. Jo
rarere her er, jo flere mennesker vil vi også fa
ind, det være sig som aktive i grupperne, nye
grupper eller blot som gæster til arrangemen
ter.

I øvrigt synes jeg flere skulle bruge Husavisen
til interne beskeder osv. Det er absolut et
godt initiativ og en god ide!

Ordet "fascisme" har været en del af konflik
ten. Jeg og andre er ofte· ikke mindst i den
netop overståede eksklusionssag - genlagne
gange blevet anklaget for at kalde
SMSfYggdrasill.medlemmer for fascister og
nazisler. Når de, der anklager - især Pelle og

http:iapuo.ap,
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Da fascismens grundlæggende politiske
budskab er diktaturet og undertrykkelse af de
enkelte menneskers og interessegruppers
meninger og handlinger, tager mange fascistiw
ske bevægelser en "kvasi-fascistisk" form;
dvs. argumenterer ikke åbent fascistisk, men
tillemper den offentlige fremtræden efter
opportunistisl.:e kriterier. F.eks. nedtonede
Hitler antisemitismen gennem nazistpartiets
vej mod magten i 20"erne og i starten af
30'erne, for ikke at skræmme vælgere og
magthavere med sin ekstremistiske politik 
og for ikke at det tyske socialdemokrati skul
le Ja øjnene op for faren. Samtidig lod han
dog andre "enkeltpersoner" j nazistpartiet
fremkomme med antisemitisk propaganda 
således at Hitler ikke behøvede at stå til
ansvar for disse meninger, men blot henvise
til at de enkeltpersoner, der fremkom med
grovhederne, selv måtte slå inde for dem

Med håb om at have klargjort mere end
forvirret

Jesper

(Regnbuen og Studerende Mod Racisme)

side 26
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Studenterhuset har fået over 500 nye medlemmer på
bare en måned, og flere arbejder hårdt på at afslutte
de interne uenigheder.

Næste deadline af HUSAVISEN er den 21. oktober 1992
STUDENTERHUSET

vI Kobenhavns Universitet

Købmagergade 52 . 1150 København K . tel1. 33 13 65 92 • giro O 41 81 61
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I
nyt fra
BESTYRELSEN

Kære læser!
Hermed det tredje nummer af HUSAVISENi;
Husaviseo" udkommer denne gang en uges
tid senere end normalt, hvilket er begrunder i
den netop afholdte 'I~ årlige ordinære Studen
terhus generalforsamling, og vores - i denne
forbindelse - ønske om at give plads til
generalforsamlings~relateret stof Du vit
derfor i dette nummer finde en lang række
indlæg. der på den ene eller anden vis har
sammenhæng med denne.
Vi minder om al dead-line stadigvæk er den
21' ende i hver måned - diedes er næste dead
line den 11. oktober og at reuaktionen ser sig
forpligtet til, at give enkeltpersoner lejlighed
lil at svare på artikler, som direkte er montel
på disse..

Rent praktisk: indlæg afleveres i husavisre.
den i dueslaget (i værkstedet). Du er velkom
men til at aflevere indlægget på diskette med
anghelse af benyttet tek.stbehandlingspro~

gram. eJler det kan skrives ind på regnbuens
PC·er (snak nærmere med Kllrsten herom.
hvis ikke du i forvejen har en aftale) . men
læg da også en seddel herom i dueslaget.

Redaktionsgruppen af Qette nummer er
blevel udvidet med hele {OO% (juhuuu ~), og
bestod denne gang af Karsten (rt:gnbuen),
Simon (Cafegruppen og bestyrelsen), Amin &
Jesper (regnbuen og studerende mod racis·
me). Redaktionsgruppen er, selvfølgelig.
s!adigvæk åben for alle interesserede
En anden glædelig nyhed er de mange indlæg
vi har modtaget til dette nummer r Det
varmer redaktionsgruppens hjener at stadig
bredere dele af huset nu begynder at benytre
Husaviseno aktivt.

Rigtig god læselyst!

®
Vi må med dyb beklagelse meddele, at
bestyrelsen heller ikke denne gang har
fundet det relevant al beskrive sidste
måneds aktiviteter gennem Husavisen~.

Redaktionen

-------
CAFE-NYT

Information fra Carin:

• C:lremøderne er blev nyttet til (h ..·er
:lnden) mand:lg kl. 18.15!

Jolly Cola er udgået lil fordel for eoca
Cola.

Fosters el udgået, ligesom Fine Festival
og Gllmmel Carlsberg vil udgå når vi
har solgt dem vi har på lager

• LøsvægtsIhe er udgåel til fordel for the
breve.

-------
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Opråb r!!!!

Som det blev nævnt på stormødet d 9.·1. er
vi i cafegruppen temmelig hårdt trængt. Kort
sagt: Vi arbejder røven ud af bukserne lige i
øjeblikket
Nu kunne man godt diskutere hvorvidt cafe
arbejde ligger på noget særligt hojt fagligt
niveau, eller om øldrikning fremmer det
tværfaglige samarbejde.

I\Ien !
Under ane omstændigheder er der et stykke
arbejde der skal gøres. Da (hvis folk skulle
være uvidende herom) cafegruppen er en
husgruppe og ikke en aktivitelsgruppe, er de~

hele husets anSvar al forholde sig til cafeen.
Så hvis folk lige gider hoppe ned fra piedesta
len, afuoldes der et ekstraordinært
cafemøde d. l7.-10. kj. 15.00. hvor vi vil
prøve at komme til en fælles ordning på
arbejdsgange, losning af praktiSke problemer
og kommunikation cafeen og grupperne imel
lem.

Dagsorden ser ud som folger:

I. Barens indretning.
Fast indretning af "relevante ting" i
baren.

2. Arbejdsgange.
Gennemgang af daglige arbejdsop
gaver.
Abningllukning af cafeen.

3. Fredagsfester.
Systematisering afarbejdsopgaver
i og udenfor baren før, under og
efter festen.

4. Cafeen og de andre grupper i
huset.
Udfærdigelse af de forslag til samar
bejdsaftale. mellem cafegruppen og
aktivitetsgmpperne, til fremlæggel
se på stormøde og bestyrelse.

5. Evt.

Der vil til h'w-ert af dc -4 punktcr b}ivt" udfærD)
get et oplæg. Forslag modtages i cafegrup
pens dueslag. Dog senest mandag d.S.-IO.

Vi tinder det rimeligt at alle aktivitelsgnlpper
ne har mode pligt. Mindst to repræsentanter

~Ivh. C,yregruppen--------
Stor tak til grupperne

Fredag den 18. september afholdte Studenter
huset Rus.introduktionsfest for alle nyind
skrevne slUderer,.\e Ved universitetet. Hele
arrangementet slanede klokken 12,00 og
sluttede klokken 05.00

En kan gennemgang af festen·

Kl. 12.00 til \5.00 afvikledes en rundvis
ning for rushoid i huset. Jeg mener ikke
nogen benyttede sig af dette tilbud 'I')

Kl. 15.00 var der jazz i Cafeen, som spille
de virkelig 'godt, men kun for en lille
samling. De sluttede kl. 18 00
KJ. 2000 til 21.00 havde vi dobbelt-up,
som resulterede i at gæsterne hamstrede så
flaskerne flød på bordene. Måske kan vi
lave en "halv pris time" næste gang? Rent
psykologisk vil gæslerne nok glæde sig
over prisen. fremfor at skulle drikke
doooelt så meget l?
KJ. 2LOO åbnede Tequila-baren på første
salen. Først kl. 22-23.00 kom der godt
gang i både tequila alm. og slammer
Fosters blev solgt ud som vi håbede. men
ingen gider at drikke FF, som jeg synes er
forståeligt. De må gå til dumping pris nu !!
KI. 00.00 til 04.00 åbnede Diskotek Det
Røde Rum. Det er første gang vi provede
dette. Dansegulvet var stoppet fra første til
sidste CD. Vi havde bartge anelser mht.
gulvets holdbarhed og havde overvejelser
om at lukke diskoteket. Men det viste sig
al holde og dertil uden problemer. Disko
teksrøgen og den ikke-fungerende udsug-

aiag gjorde at folk å/:HTede l/lnduerne 11'...·il
ket politiet ikke syntes om p.g.a. larmen.
Det var nok med bare en henstilling til
gæsterne Om at holde vinduerne lukke!.
Det skal hertil siges at gæsterne var venli.
ge og efterkom alle henstillinger. Diskote
ket blev til det srørste dampbad jeg nogen
sinde har været i.

F~a. ~l. 05.00 til 09.00 var en lille gruppe
fnvllltge tilbage til den hårde trivieJie
rengøring i tre etager. Selv da vi gik var
rengoringen ikke helt færdig.

Balaneegangen mellem et effektiv arbejdende
~ersonale og en sjov aften for alle, oik virke
hg godr hånd i hånd Selv ikke-til~eldte til
~esten lOg en tam ølkasse og samlede flasker
md eller tog en lUr i kælderen med en sort
afTaldsæk. Tak for hjælpen
Det var derim~d kedeligt at konstatere, at
ef\kelre gæster Ikke har den starTe forståelse
for husets gratis arbejdskraft O" husets struk
tur, idet vi fandt flere lomme ~plritus-flasker
og oldåser. Det kan ske at der kommer for
mange ikke-studerende der ikke er
opmærksom på husets/foreningens virker l,,')

Jeg .mener at huset er moden til at tage entre
for Ikke-medlemmer. Herved får medlemska
bet e? yderligere betydning samt medlemmer
ne bliver bekendt med foreningens regler og
betragter stedet som en forening fremfor en
gratis og uforpligtende bodeaa, hvor folk alli
gevel får løn for at gøre rent ~fter dem.
Glæ~eligt var dog de mange penge der blev
lagt I barene. Omsætningen blev på 32,000 kr
Efter regningerne er beralt får all~ gmppe~
nok glæde af pengene - one way ar another !
Det var god l at se at alle hjalp med at få
arrangementet ril at køre. Det kunne ske at vi
prøvede det igen en dag, især med disse sidsre
gode erfaringer. Det vellykkede arrangement
ga~ endvidere tankerne den næring at få
afvlk~et fredags-feslerne udenom Cafegrup
pen hg:som den her blev det, nu hvor det er
vanskeligt at fa nok personer på den sene
aften.vagt fra ~afegruppen alene. Jeg kan
endVidere hen~lse til Cafegruppens "opråb"
(se andet steds I denne Husavis).

Simon Agger, earegruppen.

praktisk
information

Kære husaktiYister !

Et par korte og praktiske meddelelser I

Det nye noglcsystem er kommet, og nøgler
udleveres/ombyttes fra mandag den 5. okto~

ber til torsdag den 8. oktober mellem klokken
12.15 og 13.00, samt fredag den 9. oktober
mellem klokken 12.15 og 1800. Derudover
er del også muligt at fa udleveret nogle på
swrmodet den 6. oktober

Husk i denne forbindelse

l. Jeg skal informeres om alle ak[i ....·itets
gruppernes nøgleansvarJige Kun disse
far udleveret en nøgle

2. l'-.'1an skal være medlem af Studenter
huset for at fa udleveret en nmde.
Et depOSitum på 100 kr. skal ;t1e.....eres
i forbindelse med underskrivelse af
vores nye nøglekontrakter. inden udle
.....ering af nogle.

Det lyder måske lidt skrapt, men vi bliver _
desværre - nod til at stramme lidt op omkring
husets "sikkerhedsni.....eau". Helt enkelt vil det
blot sige al vi skal vide h.....em der har adaano
ti~ hv\l~e rum. Jeg tror det er vigtigt at altin;
bhver hdt mere synligt i vores Studenterhus !

D.ernæst vil jeg med~ele, at et programpunkt
pa næste stormøde bliver fremlæggelse af nye
(d.v,s. blot forenklede og reviderede)
ansøgningspapirer samt kontrakter for lån af
hus og tokaler.
Alle aktivitetsglllpper skal søge på vores
ansøgningsskemaer, h....is de arrangerer aktivi.
lerer uden for deres "normale booking tid".
Men ellers er papirerne mest rettet mod de
eksterne grupper.
Igen. jeg håber ikke I synes mine kone og
praktiske bemærkninger lyder alt for sfrenge.



I-iu;'Ull'ise~; argang l, ~umtJler 3, ok~ober 1992, Slutlenterhusel side 4
Husal'isen. lIrgang J, nUmmer J. oktober 1992, Stutlenlerhllset

side 5

Når de forskellige informationer er
godkendt, betaling er sket, stemples i årskor
tet og papiret med "Tegning af medlemskab"
bliver journaliseret i en mappe i baren
- Jakob Lee {vores EDB-konsulent) afuel1ler
mappen med jævne mellemrum og sikrer
registreringen på kontoret og indskriver alle
informationer på en database Dette kan blive
handy på et senere tidspurtkt, hvor vi bl.a kan
lave lidt statistik.

Den ar.svarlige i aktivitetsgruppen ej. lign.
skal sørge for at informere om husets nye
medlemssystem til sine medlemmer
Ansøgeren skal nu give ansøgningen til den
ansvarlige j gruppen, dvs. papir med "Tegning
af medlemskab", "bekræftigelse på medlem
skab af gruppe" (som den ansvarlige udfyl
der), foto og so kr. Disse fire ting lægges j en
konvolut og afleveres til Jakob (eli. i hans
skuffe), som udfærdiger Studenterhusets rode
medlemsbevis (se tegning), som underskrives
og medlemsnummer bli....er tildelt.
Medlemsbeviserne lægges i gruppernes dues
lag, klar til afhentning.

Mange aktivitetsgrupper lever i bedste
velgående. Det er selvfølgelig godt r-.,[en det
er nødvendigt at vi alle bakk.er op - rent
konkret l form af bedre og hYPPIgere kontakt,
arbejdsdag~. oprydning o.lign ,
Jeg tror det kunne være en løsning pa husets
"vo\;.sevær\;.s-prob\emer" .
Studenterhuset er n~mlig blevet en betyd
ningsfuld plet på de studerendes l.a~dkort. O~

der er efterhånden så mange aktivIteter at VI

må afvise eksterne sludenterrelaterede akti~'i

teter 0 0 bede om rigtig megen "medgørhg-, .
hed" fra de faste grupper l huset. ..
Derfor - som en af dem med dårlig SamVlttlg
hed når bookingen ikke går helt s~~ den
s\...-ulle Uusk at meddele om jeres aktl\:lteter,
og helst i god tid!
(Ansogningskemaer haves!! I)

Mange hilsner

Ulla Bri//
lintern booking samt nogleansvarlige)

-------
Om Studenterhusets

militærnægter

I september udgaven a~ Husavisen efterlyste
redaktionen oplysnmger vedrørende
militærnægterens opgaver i huset.

På opfordring fra bestyrelsen har nuvær~nd~

nægter (Jesper~ og cafebe~tyreren .(Cann) l

samråd udarbejder en arbejdsbesknvelse for
militærnægtere"

Flere af opgaverne er direkte knyttet til
cafeens daglige drift, og beskrivelsen vil i s"m
helhed findes i baren, men her præsenteres
nogle punkter SOm vedrører hele huset.

• Opfyldning af toilet papir og
papirhåndklæder på samtlige toiletter.

• Samllige ~..ldte affaldssække smides i
containeren.

• Gulvvask på afsatsen og værkstedet.

• Oprydning i køkkenet, Stuen.

Carin

..._-----
Status ndrørende medlemskab.

Som bekendt fik Sludenterhuset direktiv fra
Kobenhavns Universitet om at vi skulle skaffe
SOD medlemmer af foreningen inden udgan
gen af 1991.
Som daværende supp\eanl. for bestyrelsen fik
jeg, Simon, til opgave at udtænke. h...o~led~s
vi kunne udarbejde en medtemsreglslrenng t~l

foreningen, iværksætte det og følge det ul
døren. Jeg følger den til døren nu !

Vi har i dag 520 medlemmer (28/09-92) De
er fordelt således:

A-medlemmer: 469 (studerende ved KDben
havns Universitet)

B-medlemmer: 40 (studerende ved andre
højere læreanstalter)

C·medlemmer· II (ikke-studerende, men
aktive i aktivitetsgrupper)

Det er derimod trist at konstatere at flere
"oamle" studenterhus-brugere ikke har meldt
s~ ind endnu. Jeg kan he:rmed ku opfordre til
dette sker
Efter nogle opstartsprob~emer fu~gerer

medle:mstegningen tilfredsstillende. VI har
dog fjernet al ansøgning om medlemskab fra
C-medlemmerne fra baren til grupperne. Læs
videre!

Medlemsregistrering sker nu på følgende
måde for A- og B-medlemmer:

En studerende øns.ker medlemskab
Vedkomne får udleveret hhv. papir med
"Teoning af medlemskab", "Regler for
medlemskab" og typiSk et "månedsprogram"
for arrangementer i Studenterhuset.

Hvis der er tale om C-medlemmer:

Cafegruppen opfordrer alle enkeltpersoner og
grupper, som står i baren, om at .....ære fortroli
ge med dette system, da man med sikkerhed
vil behaodle en ,msogning i iober af en vagt.

I løbet af næste semester elter evt. i dette,
bliver der .aJVikleten medlemsfest kun for
medlemmer. Det kunne eVl. laves i forbindel
se med en forstærket jule-frokosr el. lign
Noget ekstra skal medlemmerne have ud af
deres medlemskab.

Simon Agger - Ansvarlig for medlemsregis
trering.

-------

Studenterhusets Semester
Brochure

Studenterhllset har nu, langt om længe
(medio Oktober) fået VOres egen brochure
omhandlende husets historie, strukturen i
huset, oversigt over alle aktive aktivitets- og
husgrupper, medlemstegning, hændelses
forløb for semesteret og lidt"mere
I forskellige forbindelser har enkelte grupper
og enkelt~personer haft efterspørgsel på sådan
en informationskilde, og nu ligger den klar til
behagelig læsning !!?
A4-brochuren får skiftende farve fra hver
semester og bliver dobt "Studel1lerhusets
Semester Brochure", den er på 10 sider i
streg og auto og som sagt i farver omslag"
Brochuren skal ikke forveksles med den
4-siders-folder, som også omhandier Sluden
terhuset. De blev lave l i al hast pga. husets
invasion af russere J Vi tager stilling ti! om
den fortsat skal udkomme r

Hvad formålet er være med brochuren? _ jo,
det er at præsentere Studenterhuset for alle
nye medlemmer af foreningen samt ar fortælle
alle gamle medlemmer om hvad det har været
for sted de har opholdt sig i. Flere "gamle"
husbrugere har ikke ....æret klar Over struktu
ren i huset og hvem der egentlig tager hvilke
beslulninger osv. Det skulle brochuren gerne
forsøge ar afklare - det har ikke været nemt!

Man kan nemT forestille, at mange nye
lndskrevne studenter på universiteter kommer
rendende nu, hvor brochuren har åbnet op tor
husets mange gode og alsidige aktiviteter
Grupperne skal især være opmærksomme pa
dette.

Brochuren skal ikke give Studenterhuset det
præg, at det er en alternativ aftenskoJeaktivi
tet, men derimOd et kraftcenter i koben havns
centrum, hvor studerende mødes og udveks
ler ideer og afprøver argumenter j de mange
alsidige grupper. GruppeffIe nar klan forskel
lige mål og klientel og de har fået mulighed
for al "sælge" sig i brochuren på en halv
A4-side.
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København d. 26/9-92.

Formand for Studenterhusets bestyrelse

Erik Albuen/sen

-------

PerioJen mellem denne generalforsamling og
den forrige har desuden budt på en del
diskussioner om hvordan in[erne konl1ikler
har skullet [øses Ved sommerferiens srart var
situationen endt
i hårdknude, men jeg forventer, at denne
generalforsamling vil føre til en afklaring af
hvorledes problemerne i fællesskab kan loses
Situationen kræver en losning, da de 2 sidste
rater af 1992-bevillingen er udsat, idet man
af..-enter denne generallbrsamlings lIdspil
m.h.t vedtægtsændringer.

Angående medlemsordningen med komin
gentbelalende medlemmer. .som rent prakrisk
trådle i kraft 24. august, da medlemskabet er
gældende for et srudieår, viser en opgørelse
pr 24. s~ptell\ber, ar vi nar lli medlemmer,
og ar vi altså dermed pa en måned allerede
har nået del mål, som var sal af KF for 1992
for også i 1993 at udberale bevillingen

Derudover er Tian An Men Komiteen ophørt
som aktiv'ltetsgruppe. På be5tyre!sesplan er
Christian Hesselberg som følge af vores nye
vedtægter, ener sidste generalforsamling
indtrådt som udpege. repræsentant for Mode
rate Studenter. Studenterrådet har valgt
endnu ikke at be~ne deres plads. Det skal
desuden meddeles, at næstformand Søren
Toft pgr.a studierejse lil England har trukket
sig fra bestyrelsen. Hans plads besæacs af en
suppleant

Det høje aktivitetsniveau vJlJe i haj grad ikke
kunne være opretholdt, hvis ikke bevillingen
på 370.000,- kr i de næste tre år fra Konsis
toriums budget· og forretningsudvalg var
gået igennem. Bevillingen har givet os mulig
ht:u for at ansætte folk til at tage sig ad de
hastigt voksende administrative poster,
neml"lg cafebestyrer Carin 0berg, økonomisc
kretær Anette $tæhr saml
sludentermedhjæJper Jakob Lee. Desuden er
Jesper Marcussen pr. [2. august blevet udsta
tioneret som militærnægter til udførelse af
diverse forefaldende arbejde

Af "konomiske tilskud fra Universitetet har vi
til ~åkalJte mindre byggearbejder fået bevilget
127.000,-kr. Disse penge bruges til sikring
af div. rum 1 <;\ueetagen: lagerrum,
opbevaringsrum m_m., til;':induesafskærmning
i cafeen samt lil el nyt linoleumsgulv i eafeen.
København$ Universitets Almene Fond har i
år bidraget med 60. DOD,-kr. til Studenrerhu
seL De skal bl a. bruges til erhvervelse af
PC-udstyr, printer m.m_ Vi har i sommerens
løb tegnet en forsikring. som dækker tyveri af
løsore, arbejJ~skade hos såvel ansatte som
frivilligt personale samt ansvar Desuden
ventes det længe savnede n('Jglesystcm snart
at dukke op, så vi kan få sikret vores værdier
på betryggende vis. da det gamle system ikke
er tilstrækkeligt differeneieret

at husets aktivister har måtte løbe endnu
stærkere end før, og det fri'''-lllige arbejde er
dermed blevet presset til det yderste.

M.h.1 aktivitttsgrupper er tlg. hlevet optaget i
perioden: Retspolitiske Studenter. Studerende
for Universitetskvalitet (SUK), samt SMS,
som dog ret hurtigt har meddelt sin udtræden.

Af storre væsentlige begivenheder fra sidste
halv§r skal nævnes at vi i april endeligt under~

skre~' en samarbejdsaftale med Kobenhavns
Uni~'ersi{et, "om fastlægger vores forpEgtcl~

ser i fh.t Universitetet og omvendt. En aftale
som i o..-rigt har ventet på sin underskrivelse
siden 1984 Aftalen konSOliderer Studenter
husets eksistens ved at g"re os til el punkt på
Universitetets budget.

8en.e From.
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Desuden vil det allerede indfone medlemskab
for .husaktivister sikre et mere stabilt demo·
krallsk milJo i Studemerhuset.
Med ovenstående ser vi umiddelbart, at det
aktuelt problematiske i huset kan overvindes
på en k~nstruktiv måde. Det vil nemlig gore
det muligt at stoppe "Blame the Victim~·

logikken oS andre l!væ:-dioe handleno~mer

når den eller de Dptræde~ Og alle fælle~
kræfter vil Igen kunne bringe huset videre
Delte er endvidere ikke bare et håb O~·erho~
vedet har arbejdet med konf1lkten allerede i
prak,sls medfart udviklingen af et konstruktj~1

arbejdende. studenterhusmiljø. Men arbejdet
med konflik/en har også vist, at der skal
bruges f1ere ressourcer til at sikre stormodets
arbejdsdueJlghed. Denne væsentlige opgave
for det kommende er der taget hul på.

Ordin~r generalrorsamlil1g.
Studenterhuset København

26. september 1992

a . en. opstr~mnjng af husets fOJmÆlsparagraf,
d~r Sikrer abenhed, demokrati, respekt for
andres politiske, religiose og filosofiske over
bevisning, samt elniske oprindelse hvorunder
racistiske, fascistiske og nazistisk~ holdninoer
og handlinger er u'Jnsket. :>

~erirnod 1::[ der ble,et sat fokus på åbent at
mvolvere alle re:evante parter i en revi
sio~opmamnin.g af husets vedtægter pa to
omrader

b • mulig.hed for udelukkelse, eventuelt tids
begrænset. af medlemmer i tilfælde af svig 00

disrespekt. overfor husets formålsparagraf.
?elS v.ærdler og andre medlemmers personlige
m;egntet.

ct deres ~nl::ste handlemu~ighed til løsninu af
denne konflikt har været selvtæoten: sel~ at
smide den eller de ud af huset, som åbenlyst
og ved brug af "Blame ttle Vic(im"~logjkken

saboterede husets demokratiske fora. ~.-1en at
bruge sel~tægten som løsningsmiddel er at
fortsætte en demokratitjendsk handlemåde
Derfor er den ikke blevet anvendt.

Det samlede resultat af ovenstående praees
er, at husets demokratiske procedurer er
hlevet undergravet. Dcn givne konsensus
omkring, at huse! ikke kan bruges til private
formål· inklusiv at bruge huset til hetz mod
andre - er i prakSIS blevet sat ud af kraft, i
samme grad som disrespekt som norm har
raet lov at overlejre og regulere husaktivisters
forhold til hinanden. Det 1::111::ste forsvar der
kan medgives demokratiske husakrivisle;, er,

Der påhviler gamle husaktivister et stort
ansvar for ikke allerede fra starten at have
viet ovennævnte "Bjarne Ihe Victim"-logik
den fornødne opmærksomhed. De crrcb kun
ind, når det angik andre, og ikke dem selv.
r:erved gjorde de det også legitimt, at en
sadan handlenorrn kunne får lov at ctablere
sig i huset. De så det kun som frustration
over det svære i at lære et stort hus at kende·
og alle "kaI have chancen - og ikke, som dct
også er, og k~n være, en måde s;"jult at sætte
egne pnvate tnteresser igennem på.
Et ansvar for tingenes tilstand på dettl;:
område må også placeres hos nye husaklivis·
ter. Her har der været tale om, at disse har
s!illet det berettigede krav iiI alle husaklivisler
om, at man skal behandle hinanden ordentligt.
i\.ten nye husak,ivister har i høj wad lade~. det
være ved dette og ikke sogt grundene lil.
h.... orfor der hal ....æret kontlikt~ imeilern de
im·ol~'erede. Nye husaktivisrer har mao
undladt at afklare og tag~ stilling til, hvad der
k~n siges at være legitime fællesinteresser,
hjemhørende '1 Sludemerhuset, oo!. hvad der er
private sær·lnteresser. Derved h~r konfliktt:n
ra~t lov at fort5ælte som sær:;kilte parters
private problem.
Ogsa Studenlerhusets bestyrels~ bærer et
~tJs~ar for, ~t det er kommel så ....idt. Af angst
lor Ikke at tilgodese alles interesser har beslv~

relsen søgt "at delc sol og vind lige" M~n
bermed er bestyrelsen kommet lil at lade hånt
om, at husets aktivister må respektere hinan·
den, ogsa i de fællcs arbejdsproccs:)er; Og al
den eller de, der disrespekteres. ikke nødven·
dtgvis selv "har været ·ude om det". Dermed
har bestyrelsen bidragct til. at "Blame the
Victim" har fået Jov ae fortsætle som norm i
huset.

Med en sådan logik i huset, der betyder at
den personlige integritet ikke respekteres. er
hver enkelts faglighed og overhovedet faglige
diskussioner blevet underkendt i deres bidrag
til fælles udvikling af vores samlede betinge)·
ser som studerende i Studenterhuset Del har
været svært kontinuerligt at arbejde med del
fæ\les, når der hele tiden har været en sump af
krænkende provokationer at bevæge sig igen.
nem.

indtjen'mg eller private organisationer. Gamle
husaktivister har henholdt sIg lil husets histo
rie og husets vedtægter, og fastholdt, at del
fælles i og for huset er det cenrra!e Orlldrej~
ningspunkt. og at den personlige egennjtle
må komme som resultat af dette arbejde. Der
har som sådan, bredt i Studenterhuset, ikke
været nogen åben grundlæggende uoverens
stemmelser på dette punkt ~ men måske nok
en lukket. Så desværre l"nr taldingel1 heraf
fået lov at udvikle sig deriæn, hvor ringeag
tende, hånende og voldelige 11ring,er har faet
lov at passere i en sådan grad, at det ikke i
fællesskab har været muligt at stOppe endeligt
op. De husaklivister, der har arg.lmenteret
mod private formål i SlUdemerhusel, har
primært forholdt sig til det sagslige, dvs h....or
dan man i fællesskab kunne bilnge det
tværfaglige, sociale og kulturelle ....idere. Og
så samtidig håbet på, at gentagen udlrykt
disrespekt for andre og for husels erablerede
fælles værdier, ..-iUe gå. i sig selv igen, når der
ikke blev gået i clinch på selve disrespekten
Detle må i dag erkendes som en
grundlæggende fejl. Midler og mål i arbejd~

processer hænger sammen, og uden en
ordentlig arbejsproces ej heller ordentligt
skabte måL så selvfølgelig må der gribes ind.
når disrespekt optræder og gentager sig_ Den
disrespekt, der har været på tale, er me:>t
kendt under det engelske udtryk "Blame the
Viclim". Dette omhandler dejs, at den der
disrespekteresIhetzes stilles til ansvar for
samme, fx at den der trues med vold selv har
været uden om det; og dels at personer forer
sig trem sam otTer. og med denne ofrerstatus
ser det legilimt at nedværdige, håne eller lyve
overfor andre_

Problemer og frustration er generelt blevet set
som udtryk for tilspidsede konflikter. Sådan
ne kan løses gennem et SlOrre og bredere
fælles loft. De kontliktende interesser er
derfor i fællesskab søgt udredt mht, hvordan
de og huset kunne berige hinanden. Således er
der gang på gang blevel muligt at lose tilspid~

5ede konflikter på en tilfredsstillende måde,
således at arbejdsprocesserne i huset kunne
afVikles ordentligt og under gensidig respekt
for hinandens personlige imegritel • men delte
endnu med undtagelse af een konflikt, der nU

i en Jang periode har kunnet fore et slags
selvstændigt liv i huset. Det er en konflikt,
der omhandler om huse! kan bruges til private
formal eller ej, fx brug af huset til privat

De senere år har imidlertid også været
konfliktfYldte år. Der har væn~t opgave på
opgave at lose, og samtidig har der været et
væld af forske\\iganede interesser at holde
rede på og tilgodese på bedst mulig vis, De
enkelte studerende og deres aktivilersgrupper
har derfor ikke bare kunne! arbejde med deres
egne forhold. men har som præmis. og forud
_ for eget virke været nodsaget til at arbejde
for, at der også blev tilvejebragt betingelser
for, at andre og flere kunne benjtte huset
Samtidig har huset haft meget få, og på f1ere
områder slet ingen. midler til rådighed, hviiket
har trukke[ mege'L slore veksler på den frivilli
ge indsats. Det kan derfor ikke undre, at der i
~erioder har været konflikter mht, hvordan
der skulle arbejdes videre med de fælles ting.
Dette har selvsagt - af ressourcemangel og
udmattelse _ giver anledning til situationer af
frustration hos husets akt'tve folk.

FÆLLESUDTALELSE FOR
MEDLEMMER AF STUDENTER

HUSET.

l de senere år har Swdemerhuset gennemgået
en voldsom udvikling, Fra at være el hus i
dvale fra dets start i 1984, ventende på under·
\'isningsministerens endelige godkendelse, der
først kom i 1989, og frem ril i dag, hvor huset
har opnået driftsoverenskomst med universi·
tetet, er huset vokse, til at være et levende
sted for studenteraktiviteter.
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Hvt:m spiliede partiet? Hvornår blev det spii
!el ? Hvordan når hvid frem til gevinsrstiJling
?

Det fælles tOr de to konflikter - som har vidt
forske1lJg omdrejningpunkl - synes imidlertid

En særlig kontlikt i1ar imidlertid ikke endnu
kunnet finde en losning. De! er en kon!1ikt.
der i personaliseret torm har omhandlet folk
fra Regnbuen if\ folk fra SMS Dette er lmjd~

lertid ikke den eneste kontlikt, der ikke har
fundet en losning. Der tænkes her på den
gumle konflikt mellem folk fra bestyrelsen jft

folk fra eafegruppen, hvor striden srerligl gik
mellem Johan Hansen og Monen Svendsen
på det punkt, der omhandler eafeens au(Ono
mi. d....s om cafegruppen skal forblive besry~

re1sens gruppe og pengetank. eller om
eafegruppen skal være autonom og indgå i
husel i repræsentantskabet på lige fod med
andre gruppen. En tilståelse af autonomi (il
eafegruppen vil nemlig betyde, at bestyrelsen,
for at øve indflydelse, må gå via repræ~en~

tantskabe:t elter gennem stormoder Dg gene
ralforsamlinger, medens eafegruppen så
primært slår til ansvar overfor repræsentant
skabet, stormoder og generalforsamlinger. og
først i anden omgang lil bestyrelsen. Denne
sidste kontlikt endte, da Monen fra eafegrup.
pen - og med standpunktet aUlonomi - trak
sig fra huset. Og der er ikke senere nogen,
der har taget dt:t op. Det er dog ikke mit
indtryk, at dette loste konfli.kten. Den blev
bare begravet. Og denned også sagt. at jeg
opfuuer den som en strukturel problemstil
ling.

TO KONFLIKTER,

denne sammenhæng er Studemerhusets histo
rie, og det er min egen h·lstor·le·1 Studenterhu
set, idet jeg 3elv er part i den kontlik;, :som
Fællesudtalelsen sigter at lose

I Fællesudtalelsen nævnes det, at det ikke kan
undgås, at del kommer til konflikte~, når
mennesker skal prøve at arbejde sammen Det
er derfor vigtigt at arbejde ordentligt med
konflikter, idet de peger på noget omstridt,
der kræ.....er en fælles aIklaring og personlig
stillingtagen. Losning af kon:l"lkler er derfor
forudsætningen for. at arbejde[ kan gå videre
på den bedste måde.

Som een af de, der har været med til at
f()fmulere fællesudtalelsen, skal jeg give den
nogle ord på vejen. Jeg vil prøve at sætte den
ind i den sammenhæng, hvor den - ud over på
generalforsamlingen - også harer hjemme. Og

VEDRØRE'IDE FÆLLESUD
TALELSEN PÅ' GENERAL
FORSAMLINGEN.

Simon Agger

Jeg håber at Studenter;luset er med til at
nedbryde noget af den udbred'.e fagidioti som
træder råbende frem på flere institutter Jeg
har altid betragtet de studerende som en form
for "samfundets dårlige samvitrighed" De
studerende tager emner op, som ma:1 for~oger

at neddys~e eller de tager stilllng tll tingende
på en utraditionel måde. Huset med sine
udmærkede udvalg af aktiviteter har netop
mulighed for dette. Ajle typer af studerende
hn deltage i deb:nttn og samfundel omkring
huset kan via Studenterhuset få en føling med
hvad de studerende tænker og føler om
forskellige emner Jeg er fuld tilfreds med
husets ud'o-ikling så længe den følger de frivil
liges krav om selvrealisering og fortsat
morskab ug tilfredshed med dere~ virke i
huser. Der er mange i huset med forskellige
baggrunde og mål med sig selv og huset. Det
giver nu engang kon11ikter. men så længe
sagligheden og entusiasmen fmdes. er jeg
~ikker på Studenterhuset når sin vok~endom

ovenpå sine mange børnesygdomme

-------
Dej jolgend,:: op/æg er skrevet som talf!papir
Jil den IV/S overs/ilede genera!lorsamling. Da
Jer ik1<,:: var tid lil, al del kll"ne siges i sin
helhed, bringes det derfor her. Og der brm
ges ogsa jordi df!l indf!ho/der nogle mere
genaeJte belrag/Jlinger over en særlig
problf!mslilJing: deluhyrhges problem.

Præsentation af besryrelsemed
lem Simon Agger

Hvorfor jeg vil være med i Studenterhusets
bestyrelse?

Jeg læser statskundskab på J semester,
medlem af cafegruppen og har fungere! Sl)ffi

suppleant for bestyrelsen sinden sidste getle
ralforsamling Jeg har påtage! mig arbejder
som PR-ansvarng, som. nok ligger i natUrlig
forlæn2eJse af del arbejde jeg har lavet hidtil i
Stude~erhuset, f.eks. ansvarlig for medlerns4

registreringen, udarbejdet Studenrerhusers
Semester Brochure (læ~ andetsteds i Husavi
sen) ug; andre småting.
Foruden min lid i Studencerhusel har jeg
arbejdet gennem 4 år som instruktor i selvfor
svar i en klub i Gentofte, hvor jeg fungerer
som næstformand i klubben~ ledelse. Jeg er
ligeledes reserveoffieer i civilforsvarskorp~et,

hvilket har bevir~{et at jeg har fået næn
samarbejde med Dansk Flyglningehj~lp.

Derigennem er jeg tilmeldt UNHCR (United
Nations Highj Commi~ioner for Refugf!es)
beredskabssryrke, som besrFer og arbejder
merl humanitært arbejde i fx. flygtningelejre i
kri~eram[e områder fx. Kroatien, Irak, Soma
lia olign. Endvidere arbejder jeg free-lance i
et rådgivende ingeniør·ftrma, som konsulent i
AV-midjer. Det har givet mig oplevelser med
udstationeringer i Afrika og Mellemøsten,
bl.a. via Danida. Sidst bruger jeg en del fritid
(primært de lange ferier) som model/statist,
hvilket giver en dej spændende og sjove ople
velser. Nok om mit ego I

Med henvisning til Husavisen nr. l juni 1992.
hvor husavisredaktionen opfordrede de nye
bestyrelsesIT.edlemmer til at skrive et lille
indlæg' om sig selv og begrundelse for at

. træde ind i bestyrelsen. har jeg 'o-'algt at f01ge
trop som nyt bestyrelsesmedlem.

,•d

"Studen~erskak~

v. Leif

Venlig hilsen

-------

b

l neden~tående parti forekommer det dobbelte
loberoffer, hvoreAer hvid vinder let. Hvid har
trukket Sg3-nS. Sort er i trækker

•

,
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at være, at det for udenforstående var
nærmest umuligt at komme til klarhed over,
hvad de handlede om. Nu ved jeg ikke, om
der var nogen, der bad bestyrelsen og
cafegruppen om at tade kontlikten ligge; men
der er i hvert fald mange, der har bedt folk fra
Regnbuen om at lade kontlikten ift bestemte
folk - Per Olsen og Pelle Buhl - ligge. Og så
starte på en frisk. Og det med det omtalte
argument, at det var umuligt at komme til
klarhed over "stridens æble". Og endvidere
også med det argument, at der var andre og
mere vigtige kontlikter og opgaver, der
forsvandt eller blev underprioriteret

STRIDENS ÆBLE.

Dette har så endnu ikke været muligt, men
det er mit håb, at Fællesudtalelsen kan lose
konflikten. Stridens æble er her placeret i
modsæmingen mellem, at det fælles i huset er
det centrale omdrejningpunkt, hvor den
personlige egennytte må komme som resultat
af et arbejde hermed, eller om man kan kræve
at bruge huset til rent private formål, og det
uden at man skal forholde sig lil det fælles i
og for huset. Der har som sådan aldrig været
en åben formuleret uenighed herpå: det er det
fælles, der har været det fælles udtalte stand
punkt.

Men som den involverede part har det allige·
vel været en strid om en ren prival forholden
sig, der har VæreT omdrejningspunktet.
Kronen på værket i dette er den ret åbne
.Jpfordring i Per Oisens brev til sidste
stormøde lil al likvidere mig, for herefter at
kunne høste historiens hyldest og bifald. Jeg
citerer: "Det er i øvrigt Per Olsen opfanelse,
som Crowley Scholar, at Hr. Kalle Birk
Madsen minder ganske meget om den beryg
tede propagandist George Sylvester Viereck,
som var Kejser Wilhelms og senere Adolf
Hitlers første mand i den amerikanske kontra
spionage; og som Aleister Crowley, og senere
den allierede kontraspionage, så sig nodsaget
til at svindle, siden standse. Viereck var kendt
som en mand med store talegaver, manipulati·
ve evner, en gruppeindpisker, ingen moralske
skrupler, total fanatisk loyalitet med sine

mestre, og så troede han at han var meget
klog. Som alle der er ofre for overmod blev
Hr. Viereck til slut den lille Historien
dømmer ham som en politisk charlatan &
skurk, eftertiden er taknemmelig mod de der
satte en stopper for de tyske stormaglsplaner"
(Kon notat til grupperne i Studenter~Huset,

til Bestyrelsen, Rektoratet &.c., sep 199~,

s.3 ).

STARTEN.

Det stanede eJlers tilforladeligt Det startede
med at Per kom til et husmøde Det var før
cafeen havde åbent mere end nogle uger eller
månedsdage om årer. Med sig havde han en
kontakt med mange små bogforlag. bia socia
listiske, sagde han. Huse'. ville kunne tjene lidt
penge på at sælge dem. Og han havde også
een, der kunne stå og sælge dem - men
selvfolgelig skulle han have noget for det.
Den person '..ar Pelle. Husmødets standpunkt
var, at det var en god ide - mange studerende
lever nærmesl af ai æde bøger . men det
bedste var, at man ikke fik penge for at sælge
dem Indtjente penge målle samlet ga til
husel Desuden var der problemet med at
sikre bøgerne, når huset stod tomt om nanen
Udgangen på husmodet blev, at Per, Pelle og
en person fra huset skulle arbejde videre med
ideen ~ og de problemer der var blevet nævnt
- og så melde tilbage med en modelskitse til,
hvordan det i praksis kunne foregå. Der kom
aldrig en tilbagemelding - ikke for lang tid
efter og ; forbindelse med andre sager. hvor
folk i huset blev beskyldt fur at have jordet
ideen'

OM UHYRLIGHED.

Man kan spørge sig selv, hvO/for fanden det
overhovedet kan komme så langt ud. Og mit
bud på dette er, at der fra starten af har været
noget uhyrligt på tale. Og ved noget uhyrligt
vil jeg forSlå noget, der går over den menne
skelige forstand, samt at der ligger noget
umenneskeligt til grund, som man værger sig
ved at tage ind, se på eller høre, eller overho
vedet tale til. Jeg skal gi .....e to historiske

eksempler: eet hvad angår Stalin, og eet hvad
angår jødeudrydelsen i Hitlers koncentrations
lejre

Det fors te angår den jødiske ghetto i Warsza~
wa under 2.verdenskrig, hvor den af nazister
ne krævede jødiske ledelse, hvis tyngde lå hos
de religiose overhoveder, så sig stinet i den
situation, at de solgte eller udleverede gruppe
for gruppe af deres egne for at stille nazister
ne tilfreds. Nærmest som en forhandling
mellem to rationelt tænkende parter. Forst
blev de gamle udleveret, så de syge, så børne
ne osv osv. Men nedenunder denne rationelle
forholden sig lå også deres viden om "Endlo~

sung", men denne var for uhyrlig til at kunne
danne grundlag for forandrende tanker og
handlinger.

Det andet eksempel angår Stalin. Stalin var,
sammen med Lenin og 22 andre
centralkomite-medlemmer, med til at
gennemføre Oktober-revolutionen i 1917
Lenin dor 7 år efter i 1924, hvor SraJin
kommer til Men allerede i 1940 er der kun
een person tilbage af de oprindelige 1..1
centralkomite-medlemmer. Nemlig Stalin. Et
par stykker er dod en naturlig dod~ et par
andre er blevet myrdet af endnu ukendte;
mens resten er blevet henrettet - og henrettet
af Stalin selv på konstruerede anklageskrifter!
Man må sporge. hvordan det kan være
muligt, at en hel generation af ledere - fOlk
der har haft en Slor viden om historiske
processer - lader sig køre ud på et sidespor,
for at blive likvideret een for een. Og det
eneste svar, jeg synes når bare lidt af en
kerne, det er, at del var over dt;:res farsI and,
at der i deres midte, i deres egen gruppe, sad
en person, der kun havde eet for øje: sin egen
bureaukratiske magt i bytte for deres eget
blod - fremfor det, som det handlede om og
som man var sammen om: produktionen af
frihed.

Det, jeg vil sige med disse tO historiske
eksempler, er, at noget i historien gjort åben
bart kan stille een overfor forhold, som man i
sin vildeste fantasi ikke tror, at man kan
møde. Man fornægter en virkelighed, fordi

den er for uhyrlig. Og h.....or tanken om, at den
kunne være tilfældet, ikke far lov at blive
tænkt, således at .der bliver handlet for at
afklare, om det er tilfældet eller ej • før det er
for sent!

Uhyrlighed kan derfor siges at være kn}L.tet til
tilintetgørelsen af ens egen faktiske eksistens
p,.'[an kan så være· skrækken' for at andre har
dette på sinde. og det vil ses overalt, hvor så
flugt eller angreb bliver eneste handlemotiver
Elier også kommer man slet ikke i nærheden
af det uhyrliges problem: .man ser kun proble
mer og samarbejdskontlikter som værende
udtryk for forskellige og eventuelt diverge·
rende interesser, der på en eller anden måde
må kunne sammenarbejdes.
Ovenstående problemstilling kan vel siges at
være problemet om magtlvold contra demo
krati. Og skal demokratiet vokse. må det
derfor være i stand til ordentlio-l - og de[te vil
også sige demokratisk • være i stand til at
trænge magten og volden ud af de menneske
lige relationers domæne. Ud fra del
forudgående kan man også sige. at der hvor
magt og vold viser sig, det er ved d·lsresoekt
for det som forhold også er i sia selv dvs
o-ennem krænkelse aftinll"s ell"en værdi. Fra et
demokratisk standpunkt er det derfor, I

tilfælde af magt og vold, ikke nok "bare"at
arbejde med de mulige forskellige interesser,
der måtte være på tale. Det er
dødsensnodvendigt også at gå aktivt imod, at
det overhovede[ kan gøres legitimt at krænke
- for kun således kan magten og volden skub
bes ud af de involveredes egne relationer til
det, den fælles sag, de er sammen om_ Og vel
kun således kan den fælles sag udarbejdes
ordentligt i tilfældet: fremtiden.

EN VILD FANTASI.

I min egen ...ildeste fantasi har jeg ikke kunnet
forestille mig, at et sted som Studenterhuset.
der fra stanen af er blevet bygget op omkring
åbenhed, imødekommenhed, saglIghed og
respekt for andres ideer og bidrag til det
fælles, at jeg - og andre her - skulle møde
hån, foragt og total illegitimering af ens eksis
tens. Det var sådan i en lang periode, ener
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Per og Pelles indtræden i huset. at når der
kom mange fra huset til de fælles møder - der
var stormøde hver uge - at så var folk der kun
for at tromle; og kom der få, så var kommen
taren, at folk var uansvarlige overfor huset
Og lægges disse to standpunkter sammen, så
er det indlysende, at det omhandler. at . folk
fra huset ikke har ret til at være her'. Og
sådan et standpunkt vil jeg her bageller opfat~

te som et uhyrligt standpunkt, idet det var
folkene fra huset. der arbejde for at holde
huset åbent, al det var imødekommen og at
argumentation blev gjort sagslig

ET MELLEMSPIL.

Det var først efter et år eller halvandens tid,
og i forbindelse med et introduktionsoplæg
fra SMS' s side, at jeg tillod mig at bemærke
det ubehag, der som følelse hele tiden havde
været til stede. r-..1ao at der var noget helt
forkert ved det hele herinde. Det var sidste
efterår. hvor jeg skrev el åbent brev til huset·
papiret "Vil vi have dette i vores hus')!"
(27. ll. 1991) - hvor jeg gjorde gældende. at
det ikke kunne være sådan, at huset lagde
lokaler til, at "hagekorset skulle rehabiliteres"
i den figur, hvor "kristne og fremmede var
skyld i, at den danske folkesjæl var ødelagt",
og at fjenderne var "marxister, kommunister
og socialister", og desuden det standpunkt fra
Pers side, at han "er en højt klassifIceret
militærperson, der er udstyret med retten til at
anvende den fomødne vold", hvad han "vil
gøre, når nogen stiller sig i vejen for hans ret
og rigets sikkerhed".

Per tog aldrig nogen sinde afstand fra sine
udtalelser. Men fyldte til gengæld husets med
åbne løgne om. lwad der var foregået ~ løgne,
som kun de, der havde været med i de
pågældende tilfælde, vidste. Og det er jo
smart nok - for kan man holde striden gående
længe nok, så de folk, det angår, forlader
huset, så er der jo fri bane, og man har samti~

dig magten over de nye, der er kommet lil

Da jeg skriver det første brev - hvad jeg
mener jeg gør med fuld ret: hv1s ikke jeg
havde skrevet det, havde andre pligt til at

gøre det· gør jeg desværre en slor fejl, der
lidt eller meget bragte mudder i at tage
konsekvenserne af det. Det angår ikke indhol
det i brevet, men det der manglede Og det
der manglede var. at jeg ikke flk skelner
mellem mit ståsted som færdig studerende og
så husets standpunkt som studenterhus
Denne mangel gjorde det enormt let at gå på
mig. og dermed skjule sagen - for sag,en var
ikke anderledes. end var den blevet overgivet
til otfemligheden uden for huset. at så var der
hurtigt kommet en løsning.

MISFORSTÅET SOLIDARITET.

Jeg tror at grunden liL at offentligheden uden
for huset ikke blev indblandet. det var en,
synes jeg i dag. misforstået solidaritet med
huset. idel huset dengang syntes at svagt
overfor dekanernes lukningstrussel. Og man
ønskede ikke al gi... e dem noget SOnl helst
kan. der kunne bruges hertil. SanHidig gik
sagen nærmeSlover ens forstand ~ men man
behøvede egentrtge bare at åbne for radioen
eller se aviser for at konstatere. at racismen.
fascismen og nazismen allerede dengang stak
sit fjæs frem, snart over alt.

EN DISRESPEKTERENDE HANDLE
NORM.

Alle de her forhold er i Fællesudtalelsen søgt
kogl ned til en central problemstilling, der har
fået lov at køre i og med huset og brede sig
mere ag mere. N~m\ig "Blarne the Victim" ~

logikken, som vil sige. at den der disrespekte
res/hetzes stilles til ansvar for samme, fx. at
den der trues med vold selv er ude om det;
men der ligger også det i "Blarne the Victim".
al den aktivt kan bruges mod andre. fX ved at
definere sig ind i en offerposition, og herfra
søge at gøre det legitimt at nedværdige, håne
eller lyve overfor andre.

ETHAB.

Det er derfor mit håb med Fællesudtalelsen.
at den kan skubbe "Blarne the Victim"~

logikken som normdanner for menneskers

omgang med hinanden ud af huset, og hen på
den historiske mødd'mg, den er kommet fra.
Og det er også mil håb med Fællesudtalelsen,
at den skærper bevidstheden om at bryde med
alle andre nedværdigende og undertrykkende
mekanismer mellem mennesker, uanset hvor·
dan disse mennesker ser ud. om de svage eller
stærke, el\er om de bare har en dum dag.

j((ll/e
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har været overvejende positive. Vi håber på at
endnu flere i fremtiden vil give deres besyv
med.

Hermed det andet nummer afHUSAVISEN~

Reda1ctionsgruppen af dette nummer bestod

afKarsten (regnbuen) & Jesper (regnbuen og
studerende mod racisme) - og den er
særdeles åben for flere.
Vi minder om at dead-line stadigvæk er den
2I'ende i hver måned - således er næste
dead-line den 21. september.

Reni praktisk: indlæg afleveres i

husavisreden i dueslaget (i værkstedet), Du er
velkommen til at aflevere indlægget på
diskette med angivelse af benyttet
tekstbehandlingsprogram, eller det kan
skrives ind på regnbuens PCer (snak
nærmere med Karsten herom, hvis ikke du i
forvejen har en aftale) - men læg da også en
seddel herom i dueslaget.
Vi håber at rigtig mange af aktivisterne i
huset har haft tid, lyst & lejlighed til at læse
første nummer. Vi har endnu ikke fået særlig
mange tilbagemeldinger, men dem vi har fået

i
i

l•

i
\

Fra redaktionen:
Nyt fra bestyrelsen:
Sladderspalten:
Cafe nyt:
Brev til fagrådene:
Oplæg angående lokalemangel:
Løsning på skak~ave:

Termitter (iadJæg fra David):
Om historiske dokumenter:
Termitter i studenterhuset ?:
Fra studenterhusets historie:

side 1
side 1
side 2
side 2
side 3
side 5
side 7
side 8
side 8
side 9
side Il

Juuhhhuuuuuuu ER I der t??

nyt fra 1J1JIJlJu
BESTYRELSEN

Fra Husavis redaktionen:
Vores faste overbevisning og tro på!bestyrelsens
ansvarlighed overfor for den for demokratiet
livsnodvendige infonnationsformidling har vist sig
jkke at kunne holde: Vi har til dette nummer af
Husavisen ikke modtaget et eneste indlæg; og det
er beslemJ ikke fordi der ikke er sket noget i lobel
af sommeren - som det vil fremgå af
sladderspailen (se senere). I mangel af friske
bestyrelsesindlæg bringer vi derfor uddrag af
bestyrelsens udtalelser fra sidste nununer af
Husavisen·

"Forhåbentlig bliver husets interne
kommunikation derfor for fremtiden langt
bedre og mere kontinuerlig! .. ' Vi hilser
Husavisen velkommen, og håber den
med tiden kan forbedre den interne
kommunikation i huset."

Bestyrelsen

"For det første vil jeg takke de
ansvarhavende for husavisen for at have
taget initiativ iii at opstarte avisen igen.
De stigende antal aktiviteter og brugere i
huset har gjort kommunikationsbehovet
større end nogensinde og forhåbentlig
vil avisen blive det organ vi alle har
savnet i så lang tid."
Næstformand j bestyrelsen, Søren Toft
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TIL FAGRÅDENE VED KØBENHAVNS
UNIVERSITET

Intet system er så perfekt at det ikke kan blive
bedre, og hvis nogen har spørgsmål, forslag
eller bare generelt har lyst til at brokke sig så
træffes jeg sikrest i huset hverdage mellem kl
li - IS.

l et forsog på at oplyse a1"tivister i studenterrådet,
om forskellige perspektiver på situationen i
studenterhuset er der blevet sendt tre breve ud til
fagr.idene. Et er skrevet af Mikkel fra
studenterrådets præsidium, et af studenterhusets
bestyrelsesformand Erik Albrechtsen, og endelig
et skrevet af en række akti"1ster fra
studenterhuseL Sidstnævnte bringes her (det har
ikke været muligt at fa fat på de to ovrige indlæg,
men de bringes gerne i et senere nummer af
Husavisen),

--------

Lad os håbe at vi får et fedt efterår

Hilsen Carin.

HUSAKTIVISTER I STUDENTERHUSET
KØBMAGERGADE 52. I 150
KØBENHAVN K 33-13.65.92

ANCAENDE STUDENTERRAD
ETS INDGAEN l
STUDENTERHUSET.

Vi retter denne henvendelse til jer for at
henlede jeres opmærksomhed på, at der er et
Studenterhus, der har brug for jeres aktive
opbakning. Det er ikke nyt, at Studenterhuset
har denne interesse - for huset er de
studerendes hus • men det er særligt
presserende grundet den nuværende situation,
som vi hermed kort vil gøre rede for.

Det var så det for denne gang.
Nogen synes måske al tonen i brevet er lidt
hård, men jeg har prøvet at udtrykke mig så
præcist og utvetydigt som muligt for at undgå
misforståelser.

3. Kun barpersonale bag ba ren.

Dette betyder blandt andet at Regnbuens
"stregbogssystem" ikke længere bruges. Med
Regnbuen har vi løst det på den måde at de
imod kontant betaling køber fx en kasse øl af
eafeen (til huspris) og derefter selv sørger for
sikring og salg af sine øl. Jeg kan forestille
mig el lignende system for andre grupper fx.
musikgrupperne der th er i huset efter cafeens
åbningstid.

4. Undgå "husindkøb" gennem
cafeens kasse.

I en bartenders øjne er baren lukket når
han/hun har lavet kasse- og Jageropgørelse og
dette bedes respekteret.

2. Cafeen yder ingen form for kredit.

Barvagten er ansvarlig for pengekassen og
baren i det hele taget, og eft:ersom der er
mange mennesker der kommer og går i huset
kan man ikke forvente at alle ved hvem man
er, Så vent derfor pænt udenfor bardisken så
skal bartenderen nok sørge for at du får din øl
eller kop kaffe.

For at minimere antallet af kvitteringer der
"forsvinder" og også for at forenkle
barpersonalets og økonomisekretærens
arbejde bedes alle om at så langt som muligt
undgå at tage penge fra cafeens kasse til div.

. indkøb. Huset har købt et pengeskab - indtil
videre er det kun cafebestyreren og
økonomisekretæren (Carin og Annette) der
har nøgle til dette, men formanden (Erik) vil
også få adgang til skabet - hvor der findes en
lille komantkasse til mindre indkøb.

INFO TIL ALLE
VEDRØRENDE

~J CAFE-NYT

oplægget: se andetsteds i dette nummer af
Husavisen.

• Der er startet en ny gruppe i studenterhuset:
Studerende for VniversitetsKvalitet.

Der har været mange og der kommer også i
fremtiden til at være mange som har nøgle til
lageret. Det er tidligere sket at man uden for
cafeens åbningstid er gået ind på lageret,
hentet et par øl·og (i bedste fald) lagt penge i
byttepengekassen. Dette har medført rod i
kasserapporteringen og vil medføre rod i den
nye daglige lageropgørelse hvis det
fortsætter. Derfor:
Når cafeen er lukket el' også lageret og
kassen lukket.

LIDT
GRUPPER
CAFE-EN

Så er vi startet på en ny cafesæson og det 
som de fleste sikkert ved - med en ny
cafebestyrer og det er altså mig, Carin, der
skriver.

I. Køb af cafeens varer kan kun ske
i cafeens åbningstid.

Jeg er af bestyrelsenIhuset blevet bedt om at
oprette en kontinuerlig lageropgørelse, dels
for at gøre regnskabsarbejdet mere
-overskueligt, dels for al fil. bugt med evt
svind. For at dette skal kunne lade sig gøre
har jeg set det som nødvendigt at indføre
visse forandringer/opstramninger j eafeen_
Mere specifikt info om dette til barpersonalet
findes i cafeen, og for de øvrige husbrugere
ser det foreløbig ud som følger:

• S.M.S. har forladt huset. Dette skete
gennem et skrift til bestyrelsen og grupper
ne i huset - undtaget Regnbuen og Stude·
rende Mod Racisme. Vi ville gerne have
bragt "opsigeisesbrevet" her i Husavisen.
Men grundet igangværende undersogeIse
mhp. evt. injuriesigtelse er dette desværre
ikke muligt.

~ Rektors sekretær og jurist Allin, som på en
eller anden mådc har magt over bevillinger
ne lil Studenterhuset (hvorledes dette
nærmere hænger sammen: sporg bestyrel
sen), har "lukket for det vanne vand". Ajle
udbetalinger til Studenterhusel, inel. Ion,
tilbageholdes indtil AUin mener at have
sikkerhed for, at bestyrelsen kan magte
situationen. Hvorledes dette skal ske: spørg
best}Telsen.

• Jesper (altså ham fra HUsavlsen mm.) har
.skrevet et forhandlingsoplæg angående
udvidelse af Studentemuset. Dette skrift er
af bestyrelsen accepteret som husets
foreløbige udspil til Uni. Hvad der står i

• Huset har "f.iet" en militærnægter, som
hedder Jesper. (Hvor længe han skal være i
huset, hvilke opgaver han skal varetage elC.
- sporg bes[~oTelsen.)

• En række husal.1ivister har skrevet et brev
til Nathan angående demokratiets tilstand i
huset. J brevet anmooes rektor om juridisk
bistand ifm. ændring af formålsparagraf
samt udarbejdelse af eksklusionspaJ<lgraf

Da en vigtig pointe med Husavisen er formidling
af informationer, ser vi os i redaktionen nodsaget
til at skrive det, vi af mere eller mindre tilfældige
årsager har kendskab til af vigtig information.
Det er selvfolgelig uheldigt, al vi på denne vis
vidcregiver andenhåndsinfonnation - for slet ikke
at tale om den information, vi ikke kender til, og
som derfor slet ikke bringes videre. Vi håber, at [
vil bære over med det mangelfulde heri.
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Men først om, hvem "vi" er.

Vi. er en løs gruppe af både gamle og nye
hllsaktivister fra forskellige fag og
husgrupper, der er i huset med hO\'cdinteresse
for at udvikle det faglige indhold i el
tværfagligt, socialt og kulturelt perspektiv.
Heri arbejder vi i direkte overensstemmelse
med Studenterhusets formålsparagraf. Del' er
også vores klare opfattelse, a1 det er denne
interesseproflI, der har skabt huset og gennem
tiderne sikret at huset kunne overvinde
gentagne udefra kommende trusler og pres
om afvildingllukningl simpel
kommercialisering.

Når vi skriver ovenstående er det fordi, der i
husel har udviklet sig særlige
interessekonflikter af nærmest uforsonlig art.

Som det er nu, sættes der nemlig overhovedet
spørgsmålstegn ved legitimiteten af en sådan
faglig tilgang til studenlerhusarbejdet ned i
enhver detalje i husets dagligdag. Og det. der
sættes op heroverfor er "gang i butikken".
spil, fester, mere dIer mindre suspekte
okkulte forehavender, samt hobbyprægede
aktiviteter med gratis husleje. Og det er vores
opfattelse, at Studenterhuset ikke i længden
vil kunne overleve og udvikle sig videre.
såfremt der ikke snarest bliver grebet ind til
fordel for den faglige interesseside.

Ikke at der som sådan er noger illegitimt ved
spil, fester mv. Det er der· også behov for i
dagligdagen. M~n ·det går forbi det, der kan
og skal bære et Srudenterhus. Og ~m det er i
dag er det også Beboerhusmodellen, der er
under udvikling i huset. Og vi ser allerede
konturerne af et hus, der alene består af
kommerciel cafedrift i stueetagen og en
administrativ overbygning på første sal. Hertil
- endnu ! ~ på første saten lidt tildelt
gruppep!ads for de særlige originaler, der har
en interesse j at udvikle deres faglighed også
med folk fra <:Indre fag,
Der Jigger nogle særlige og meget uheldige
organisatoriske forhold om ovenstående. Og
det er mht bestyrelsens måde at forvalte sit

ansvar og slne opgaver overfor husets daglige
nmgeren og sit forhold til Studenterhusets
demokratiske beslutning~organer. Det er
åbenlyst, at der i dag er kommet en uholdbar
distance mellem bestyrelsen og husets
brugere, hvor bestyrelsen søger at· være
enerådende omkring husets virke og
udvikling, samtidig med at de nødvendige
opgaver heromkring på det nærmeste ikke
udføres. Ikke engang den mest nødtørftige
viderebringelse af information af be.ydning
for hele huset ftnder sted. Og spørges der ind
til forhold, som bestyrehen sidder med,
responderes der med mistænkeliggørelse og
irriteret afvisning, som var det en slags utidig
og uvedkommende indblanding i et privat
firmas drift. Samtidig nægter bestyrelsen at
tage forhold op, der er af betydning for husets
daglige drift. Vi tænker her på overvindelse af
de uregelmæssigheder, der på den ene' side
altid vil dukke op store steder, men som på
den anden side rar katastrofale konsekvenser,
når de næsten med bestyrelsens
"godkendelse" - upåag~et får 10\· at for:.sætte
og dermed udbrede sig som normsættende

handlepraksis
Med en sådan "TamiJsagslogik", er der ikke
langt til, at de personer, der påpeger konkrete
ureselmæs~igheder som problematiske
størrels.esordenen uanset - også gøres til
årsagen, ja selye de! problematiske. fremfor
de uregelmæssigheder, der påtales, Og dette
er SI:Jfme også tilfældet: der er fri herz overfor
aJle, der endnu ikke har fadet sig kue t;1
tdvshed.

Vi har nævnt, al spil. fester rov ikke er
illegitime. Det er derimod de tendenser i
Srudenterhuset, der på okkult grundlag
eksplicit forfægter den "tærkes ret som
princip. Denne. anti.demokraliske holdning
har gennem længere tid givet anledning til
direkle konflikter. Huset. har endog ikke
!runnet stå sammen om at afvise
igangværende forsøg på rehabilitering af
forske!lige af nazisternes anvendte symboler,
herunder hagekorset, i en åbenlys
overmennesketankegang. hvor fremmede,

kristne, marxister mfl er fjender af den danske
folkesjæIJ I

På baggrund af ovenstående flOder vi der
derfor meget nødvendigt, at Studenterrådet
(SR) til en start udnytter den mulighed for et
bestyrelsesrnandat, som Studenterhusets nye
vedtægter (fra februar 1992) har åbnet op for
Vi tænker her særligt på den organisaloriske
erfaring for :>ikring af demokratiske
beslutningsproeedurer, som Stuuenterrådet
qua sit mangeårige arbejde besidder.
Endvidere vil SR' s deltagelse kunne fremme,
at Smdenterhuset udvikler sig i retning af
storre r('levans for universitetsforhold, således
at den faglige virksomhed i huset kan virke
mere frugtbart tilbage til fagene - hvad den
nuværende tendens til snæver
økonomitænkning og "gang
butikken"-holdning ikke evner. Det er
endvidere heller .ikke uden betydning. at de
Moderate Studenter bruger deres plads i
Studemerhusets beslyrelse. hvilket uden SR·s
deltagelse i samme trækker
demokratiproeessen skæv. For SR kan en
nærmere tilkn)1ning til S!udenterhuset
desuden betyde, at der bliver mulighed for at
komme bredere ud med de for en
enhedsorganisation nødvendige diskUSSioner
og praksis
Sluttelig vil vi selvfølgelig samlidig opfordre
aUe studerende, der søger at lage de faglige
konsekvenser af dere:; studier, til at !age del i
skabelsen af en bæredyglig fremtid for
Studenterhuset.

København d.14. august J992

AJme3l~3I.51.61

Kalle) 1-81.3788
Jesper 31-68.32.66

- Mere materiale om sagen kan fås ved
henvendelse.
- Husk stormøde hver første tirsdag ,
måneden, kL20. Næ:;te garrg er tirsdag d,l.
sep- tembee

Her/o/ger Jespers oplæg om lokr1felldvideJsen.

Vedrørende lokalemangel i
Studenterhuset.

Studenterhuset er siden etableringen i løber af
80'erne jævnt vokset, nu til et
aktivitetsniveau, hvor lokalemangel er blevet
en begrænsning for etl det gruppers arbejde,
saml for nye gruppers mulighed tor at
påbegynde et arbejde i Studenterhuset

Disse problemer er særligt påtrængende for
grupper med et stort lokalebehov, samL for
grupper, hvis arbejde fordrer el slabil~ og
roiigt arbejdsmiijo med permanente
arbejdsmidler (PC'er, telefon. litteratur etc)

For at fremme disse gruppers arbejde er det
nodvendigt al afsæue en del af
Studenterhusets lokaler særligt til denne form
for aklivjret. Delte er dog ikke muligt med de
lokaJer, Studemerhuset for nuværende har
rådighed over. da disse allerede - uden d\sse
hensyn - er udnyttet lil grænsen af deres
kapadeL

For al muliggøre et mere kontinuert fagligt
arbejde er det således nødv~lldigt, at
SWdemerhuset rar rådighed over flere lokaler.
Vi tore5tiller os, aI disse kan findes
andetsteds i Kobrr:agergade 50 eller 52 (fx, på
2. sal).

En 10kaJeudvidelse i Studenterhuset kan
samtidig muliggøre en funktionsstnlkturering,
~om hidtil ikke har været muligt. For
nuværende er det nødvendigt at presse en
række forskelligartede akriviterer sammen,
som stiller forskellige krav til aeceptabelt støj
og afbrydelsesniveau. indretning e!e.

Fx 2. sal j ne 52 vil gøre del muligt med et
samlet koneept for funktionsfordelig i huset.
Denne kan skitseres således·
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IIellrik O/selJ

skabes mulighed for at nye aktiviteter kan
trækkes til huset.

København. augmt _92

Foreningen Studcnterhuset.

Løsning på skakop~aven sidste nr.
af Husavisen

Opgave: Gevirlststilling i 10 træk, hvid i
trækket.

Stillingen i opgaven var;
hvid kc5, seS, Ig5, bf4, bf2 og lc2
sort ke6. bg4, bhl, sgl

hvid sort
l.la4 kfS
2. Jd7+ ke4,

le8 kB>

4.1g6+ ke6
5.lh5 kfS
6 l:..g4+ k,~

7.ldl kfS
8. lc2+ kc6
9. fS+ hs
IO f4 opgivet t

Som !inares! vil jtI tilsendt el friabomlemenl
pd HI/.'iGi';sen!..

Blandl de mange fantasirige svar har
SIIIdcnlerhl(se/~- snlukke!ile kvilIde udtrukket
jolgende heldige vinder:

og
fco

Dansk
KV og

Lokalebehovene (fast kontortid. bl.a. ifm.
liueratursøgningsbasen, bibliotek og eksterne
oplæg - samt mange ugentlige mrlder) og
kravene til arbejdsbetingelser (peer etc) kan
for denne gruppc ej heller dækkes indenfor
Studenterhusets nuværende kapacitet
SMR's økonomi udgøres af fonds-
legattildelinger (hidtil bl.a.
StlJdenterklubben på Panum,
psykologforening og Il fagråd på
RUC).

Det skal understreges. at "2. sal" ikke bio l
tænkes som lokaler reserveret de tre
ovennævnte grupper - og samarbejde disse
imellem - , men at der gennem tilvejebringelse
af egnede faciliteter kan tiltrækkes og
opciyrkes en mere dybtgående faglig kultur i
Studenterhuset [il udbyggelse af det
videnskabelige arbejde på universitetet. samt
lil formidling heraf.
Af andre grupper i huset, der kan drage nytte
af en således udbygge[ faglig kultur kan f.x.
nævnes Retspolitisk Forening. KØbenhavns
Kristne Studerende og Studerende for
Uni versi le!sKvali tet_

Dett~ "underskud" stiller allerede nu en
begrænsning for udførelsen og udviklingen af
disse gruppers arbejde. hvorfor en lø$ning på
lokaleproblemet haster - ikke bare for de
nævme grupper, men også for res/en afhu5ets
grupper, der også berøres af den pressede
loka!esituat\on.

De lokalebehov, der allerede nu er "i
underskud" kan løseligt opg:Jres til følgende:

lokaler til ca. 2 samtidige kontorfunktioner.
min et storre mødelokale.
min. 3 mindre arbejdsrum.

En mere langsigtet løsning af
lokaleproblcmatikken vil endvidere indebære,
at ikke bare det allerede tilstedeværende
lokaleunderskud dækkes. men at der også

SMR består for nuværende af ca 30
studerende fra 10-15 forskellige fag
(stømedeien fra KU, enkelte fra RUC), Jer
arbejder med analyse og fonnidling omkring
racisme og fremmedfjendlighed. Dette sker
germem studiekredse,
oplæg/debatarrangementer (arrangeret i
Studcntcrhusets cafe), informationsmateriale,
oplægsholdere fx. på gymnasier,
Iltteratursogningsbase (udarbejdet i
samarbejde med studerende fra
biblioteksskolerl) samt et begyndende
bibliotek. En del studerende benytter SMR til
udarbejdelse af universitetsopgaver, bl.a.
specialer.

Studerende Mod Rttcisme.

Rgb. arbejder med og omkring psykologisk
rådgivning. som gratis tilbydes (primært)
studerende. Gruppen består af ca. 15
psykologistuderende, som biståes at et par
færdiguddannede psykologer. Udover det
praktiske og teoretiske arbejde ifm. de
løbende ca. 20 rådgivningsforløb arrangeres
studiekredse. seminarer, tidsskriftsudgivelse.
For tiden er Rgb. inddraget i
forskningsprojektet "Sundhed, menneske og
kultur" gennem forskningsstipendiat cand.
psych_ Morten Nissens delprojekt
"Praksisforskning i forandringer og
overskridelser af psykosocial behandling".
Rgb fungerer som forum for
opgaveskrivning. bl.a. specialer.
Lokalebehovene (for nuværende: S-IO
ugentlige møder. ca. IS rådgivningssamtaler
ugentligt, træffelid samt div. studieaktiviteter)
kan for nuværende ikke dækkes i
Studenterhuset.
DenJdover er problemer ifm. den rc1alive
store mængde arbejdsrcidler (PC er. bøger
elc), saml et urimeligt bes\'ær for at
opretholde den diskretion, der forudsætte!> i
arbejdet med personlige problemer.
Rgb's økonomi Cl begrænset til
fondstildelinger.

DIF arbejder med at fonnidle kontakl mellem
udvekslingsstuderende og danske studerende.
Fonnålet med dette virke er at arbejde for
Udbytterige ophold i Danmark/ved KU 
gennem praktis.k, s.ocialt og kulturelt arbejde,
også til glæde for de danske studerende. Der
arrangeres bl.a. "international cafe" ugentligt i
Studenterhuset. Aktuelt har foreningen brug
for konrorfaciliteter med fast træffetid for
kontakt og fonnidling ifm deres virke.

• 1. sal:
Mødelokaler og grupperum, primært til
fnste grupper i Studcntcrhuset, men
også til eksternt lån. Derudover til
servicefunktioner jfm. husets drift.

Behovet for et mere stabilt arbejdsmiljrl
forefindes allerede nu hos flere grupper i
huset, og når disse faci/itccer findes, kan deL

forudses, at flere sådanne
arbejdssammenhænge skabes ejler fmder vej
til Studenterhuset_
På nuværende tidspunkt er det primært 3
grupper j huset, hvis aktiviteter bremses af
den beskrevne problemstilling; Den
Internationale Forening. Regnbuen og
Studerende Mod Racisme.

• forreste del af stueetage:
Benyttes fortsat som cafe, samt lil store
offentlige arrangementer.

Regnbuen.

• 2. sal:
Denyttes af kontinuerligt arbejdende
grupper, som har brug for et stabilt
arbejdsmiljø med arbejdsmidler og
-materialer og ro til dyberegående faBli
ge aktiviteter, fx. specialestuderende.

• kreiderlokaler slUnt b~g~stf' d~l ~f

stueetage:
Musikøverum.

Den Internationale Forening.
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Termitter

Tak til Redaktionen for Husavisen Det er et
længe tiltrængt forum for udveksling af
oplysninger og meninger, som forhåbentlig vil
blive benyttet flittigt afhusbrugerne.
Første nummer havde mange interessante
indlæg og en del knap så læseværdige. Det
slog mig, at Redaktionen udviste en kedelig
tendens til at ville "fylde ud" med genoptryk
af gamle ~lUs·skrivelser Det er min
overbevisning, at dette hurtigt vil kunne
forhandle avisen fra et letoverskueligt
infonnations og debat-blad til en pOlitisk
kampagneskrift som ingen gider læse, og lad
os da prøve at undgå dette.
Ikke dermed sagt, at Avisen ikke skal
indeholde klare politiske tilkendegivelse.
Dette kan slet ikke undgås, men lad i det
mindste indlæggene have en eiler anden
forbindelse med, hvad der sker i Huset i
stede,t for blot endeløse omformuleringer af
socialistiske dogmer og floskler
Disse "genoptryk" har en vis forbindelse med
et andet indlæg i l. nummer af Husavisen, der
vakte min interesse; nemlig en gennemgang af
4·5 ideahyper af Husbrogere, hvoraf kun
"Idealisten" fik nogle af -lisse velkendt.:
positiv floskler med på vejen_ Heraf kan man
formodentlig slutte. at Redaktionen opfordrer
de, der føler sig omfattet af de resterende
idealttyper til enten at ændre s.til eller ændre

opholdssted
Oer blev bia. anvendt dyre-metaforer til at
beskrive disse idealtyper, og da jeg føler, at i
hvert fald en idealtype ikke blev præsenteret,
vil jeg suppterer:

TERMITTEN: Disse små hvide myrer er
karakteriseret ved dert=s evne til samarbejde
og deres imponerende udholdenhed. de er i
stand til selv i vanskelige tider. at grave sig
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ned i jorden og overleve på ganske lidi føde
Arbejderne, der er blinde, lever som regel
hele deres liv under jorden og bruger tid til at
skaffe føde til dronningen og made larverne,
00 hele termitsamfundet forsvar~.~ .-af de
aggressive og veldisciplinerede "' Soldater.
Termitter er i stand til at påføre en bygning
betydelig skade, og når de først har fundet ex.
et hus vil de blive ved med at grave j

fundamentet og udbygge deres tennitbo.

David Kendal

Redaktionel hrmærkning:

Det skal b~ærkes, at Jesp~rs indlæg ikke
nod\'cndig~'is er dækkende for n:dah1.ioncns
holdning. som det fejlagtigt fr.:mgår af Davids
indlæg.

Omkring "Genoptryk" af
historiske dokumenter:

S~'af til David Kelldal.

Vi har som bekendt fra redaktionens side
valgt at "genoptrykke" forskellige indlæg fra
Studenterhusets historie. Dette skal ikke, som
David gør del, betragtes, som en måde at
"fYlde Husavisen ud på", men som en vistig
opgave, også Husavisen har et medansvar for.
Oyg.-..ven rumme. nIa"ge .....igtige aspekter,
men jeg skal her nøjes med at nævne tre af de
for mig at se ~'igtigsLe:

l} Studenterhuset blev som bekendt lUe
bygget op på en dag. ej heller er det et hus
som universitetet i al sin godhed & kjærlighed
har skænket os. Huset har en lang historie bag
sig med hårde kampe, nederlag Dg sejre. For
derfor overhoved at kunne forstålbegribe
hvad studenterhuset er for en størrelse,
hvorfor stedet ser ud som det gør, hvorfor
den demokratiske struktur i huset er opbygget
på netop en bestemt måde, hvorfor vores
forhold til universitetet antager netop den
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karakter den gør i dag etc. er det bl.a. vigtigt
kende historien bag studenterhuset. Det er en
jormidlil1gsopgmJe som stiller særlige krav til
de personer der sidder inde med denne viden
(de "gamle" i huset), men det t=r også en
opgave som Husavisen må tage alvorligt Vi
har som Husavis muligheden for at række
bredt ud, og mulighed for at bringe de
historiske dokumenter som måske kun få har
anet eksisterede og som måske endnu færre
har haft mulighed for at læse

2) Udover aL et "genoptryk· af de hiSloriske
dolcumenter varetager en formidlingsopgave,
ligger de også op til en diskussion af husets
historiske erfaringers betydning, Altså
spørgsmålet om hvorledes vi bygger videre på
de erfaringer der allerede er i huset j dag.
Hvordan undgår vi at lave de samme
fejltagelser to eller flere gange ? Hvilke
muligheder og begrænsninger udsiger
historien noget om ?
En viden som er vigtig at have med sig i det
fremtidige arbejde med at opbygge og udvikle
et levedygtigt studenterhus.

3) Historiske dokumenter er også al betragte
som en mulig indfaldsvinkel til at diskutere de
mange uenigheder og modsætningsliJlde
interesser der ligger mellem folk og grupper i
studenterhusel.
l de hi!'tori!;ke dokumenter kan man læse um
de drømme, ønsker, perspektiver ete. som der
gennem tiden har været i huset. Imeresser
som stadigvæk er tilstede i huset, og som der
næsten med garanti ikkt= er fuldstændig
enighed om I dag. Men hvori ligger
uenighederne ? Og hvis man ikke tøler sig
dækket ind af de drømme, ønsker og
perspektiver som huset gennem sin historie
har udviklet: Hvilken retning ønsker man så
et studt::lltcrhus skal tage "!
Der mangler i høj grad en kmlificerel og
indholdsmæSSig diskussion i huset Dm dette,
og de historiske dokumenter kan her være
med til at fremme en sådan.
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På modsætningsfuld vis tror jeg også det er
sådanne uenigheder som beskrevet under
punkt 3, at David lbrsøger at tage op, når han
kalder de historiske dokumenter (og derved
faktisk hele studenterhusets historie) for
socialistiske dogmer & flOskler og frygter at
Husavisen bliver til et Icampagl1eskrifi".
Davids indfaldsvinkel bliver blot en bestemt,
meget uheldig og ikke særlig konstmktiv,
måde at behandle de uenigheder Dg
interessemodsælninger der eksisterer: Nemlig
ved at ligge op til at vi helt stopper
diskussionen
Det er desuden karakteristisk at David i sin

argumel1latioflsform på ingen måde forholder
sig indhold<;mæssigl til uenighederne, og del
vil glæde mig hvis David til næSle Husavis
ville forsøge at forholde sig til dt=Ue på en
konstroktiv måde. Altså noget med hvor,
hvordan, og hvorledes David helt konkret
Dg indholdsmæssigt er uenig i det givne
historiske dokument, sammen med nogle
tanker omkring hvilke drømme, ønsker og
perspektiver htlll mener det er ....igtigt et
studenterhus skal rumme.

Karsten

svar til Dal'id:

Termitter i Studenterhuset ?

David beskriver i sin r~aktion på mln artikel i
sidste nr. af Husavisen en idea[type. som
angiveligt mangler: termitten.

For ikke a.t debatten herom skal blive rent
polemisk, er det nødvendigt indledningsvis at
gentage, hvad det med "idealtypiske
interesser" kan være godt for ~ nemlig at
sløtte en dialog om interesser; "som et
udgangspunkt for et arbejde henned vil jeg
forsøgsvis opstille 5 idealtypiske relevante
interesser. Disse skal ikke forståes som lig
med konkrete personer eller grupper, men
som analytiske abstraktioner (Husk detl),"

http:ay,!.tr
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De 5 opstillede interesser fuldender ikke
billedet. Jeg er fex. blevet gjort opmærksom
p~ at "kulturinteressen~ ikke er beskrevet.
"Kultur" er et meget vagt begreb, men
benyttes ikke desto mindre meget ofte i
debatter og politisk argumentation. Men hvad
er pointen i "kultur"-arbejde? Og særligt:
h....ad er pointen i kulturarbejde i
Studenterhuset? Som omverdenserkendelse
eller oplevelse, der går ud over rent
imeUektuel/formel viden(-stilegneIse)? Som
nandle- og opleve\sesfællesskab på tværs af
interesseforskelle? Som en chanee for
mennesker til at møde hinanden omkring en
Fælles interesse? Eller ... ? Lad os få et indlæg
herom!

Angående "terminer":

Du benytter "lerm\Uen" som metafor, som
beskrivelse af nogle særlige menneskelige
virksomhedsformer. De fremhævede træk ved
termitters adfærd og organisation fremstiller
du som "idealtype". Du forbigår her, at den
sammenhæng du skriver ind i - min artikel i
sidste nr. - omhandler typiske relevante
in/eresser. For at analysere, hvilke interesser
ift. huset en termit må nave, så lad os opholde
os et øjeblik ved termitter og deres måde at
leve på.
Det, der kendetegner en rermits
virksomheds form er indfangetheden i et
ikke-bevidst, um'lddelbart og individuelt
forhold til produktionen af egne
livsbetingelser. Den enkelte termiis
virksomned er ikke rettet mod et fælles
produkt, men er "afliring" af medfødle
virksomhedssek"Venser som automatiske svar
på sansepininger. Derfor kan termitter kun
virke under bestemte snævre betingelser - og
kan kun bygge termilboer. De er altså
indfanget i en naturlig omverden, hvor de
hver især blindt handler på, hvad de støder
ind i. Og ingen af dem aner på forhånd, at det
er et termitbo, de er ved at bygge.
Denne måde at leve på adskiller sig væsentligt
fra den måde mennesker lever pa (- om så
meget af vores samfundsliv alligevel er

______side IO

præget af individuel udleverethed).
Menneskelig livs(re)produktion er. netop
kendetegnet ved a\ være kollektiv og
foregribende, dvs. at de enkelte individer
handler ud fra forestillinger og viden om
hvilket produkt, den individuelle virksomhed
indgår i skabelsen af, samt at disse
forestillinger og denne viden opbygges
kollektivt.

"Terminen", som du beskriver den, kan jeg
ikke se som et forsøg på at fremstille en
interesse i Studenterhuset. Snarere er det en
beskrivelse af aspekter af nogle mennesker
adfærd som denne fremstår for en, der ikke
anerkender disse handlingers (eventuelle)
perspektiv. Hvis der bag virksomheden ligger
et perspek.-riv - begrundede forestillinger om,
hvad virksomheden skal afstedkomme - må
vedkommendes imeresse bestemmes jf\ dette
perspektiv. Hvis der intet perspektiver med
virksomheden, - eller hvis perspektivet er af
privat karakter - indebærer dette særlige
interesser ift en fælles sag som et
Studenlernus, fx:. interesse i at m lov til at
passe sig selv uden at blive spurgt om
perspektiverIinteresser

Jeg går ud fra at du i din beskrivelsen af
"termitten" hentyder til bl.a. mig; jeg kan i
hvertilfælde nikke genkendende til dele af
beskrivelsen, men jeg ser mere fremstillingen
som beskrivende aspekter af de
3rbejdsbetinge!ser, som Studenterhuset for
nuværende udgør, fremfor som en fremstilling
af mine interesser i et Studenterhus

At du beskriver min og andres adfærd som
blind, aggressiv og nedbrydende forstår jeg
sådan set godt. Der er mange forskellige
projekter og visioner i og med huset, og vi to
trækker oftest i forskellige retninger. Jeg
kunne ~ set fra mit standpunkt ~ også kalde dit
arbejde i Studenterhuset for "blind. aggressiv
og nedbrydende", det tror jeg bare ikke
bringer huset videre. Lad os i stedet tage
udgangspunkt i, at vi er uenige, og derfra
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snakke om, hvori denne uenighed består. Og
lad os i debatten herom skelne mellem vores
egne interesser og .øe, som Uni udtrykker.
Selvom Nathan, Rastrup Andersen, Allin el1er
en anden fra Uni fortæller os, at de synes at
det er vigtigt, at Studenterhuset ser ud på en
bestemt måde, skal vi ikke antomatisk arbejde
på netop det, som om vi var betalte
embedsmænd uden egen vilje. Eller termitter.

Afslutningsvis vil jeg så svare ud fra, hvad jeg
gætter på. at dit indlæg er en reaktion på.
Ja - selvfølgelig er det røvprovokerende at
beskrive en idealtypisk interesse som
"idealisten", og jeg tænkte selvfølgelig bl.a.
på mig selv, da jeg skrev den.
Men jeg har også andre interesser ift
Studenterhuset, end de, der udtrykkes i
"idealisten". Jeg er også "karriereløve", idet
jeg 1 huset ser ar'oejdsmuJ"lgheder,
hvorigennem jeg kan lære noget, som jeg kan
bruge i andre situationer senere i mit liv; jeg
er "tavs" idet jeg også har tanken "så lad os
da bare få lov til at arbejde i fred uden alt del
bøvl med resten af nuset" Og jeg er her da
også "for sjov" (- selvom jeg sjældent synes,
at musikken er fed) Hvad angår
"antirationalisten" kan jeg ikke direkte se mig
selv heri, men er ikke uberørt at den situation
af hemmelighedskræmmeri, som - ifølge min
opfattelse - er kommet til husel med SMS og
Yggdrasill.

Til dette vil nogen måske indvende: "Og hvad
så - alle har vi vel sammensatte interes~er, og
så kan ingen ekskludere hinanden på den
konto."

Talen om idealtypiske interesser er ikke med
henblik på at ekskludere nogen, men på at
fremme en snak om, hvad vi ønsker at udvikle
Studenterhuset til. Og her synes jeg, at del er
oplagt at "sammen med andre at arbejde ud
fra en faglig og demokratisk interesse i
udviklingen af en videnskabelighed for en
bedre verden" er et perspektiv at arbejde på,
og at interessen heri må være den primære.
Og det er mit håb, at alle kan genkende denne
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"idealistiske" interesse hos sig selv, og lade
den være drivende i Studenterhusarbejdet
fremover. Da vil det nemlig være muligt at
arbejde videre uden gensidigt at begrænse
hinanden - ja måske kan man ligefrem
gensidigt støtte hinanden i arbejdet, ud fra
indsigt i og tiltro til, hvad de andre arbejder
på at skabe.

Jesper

~iøturiølle
dokwnehtef"(~~

Pressemøde 10/5 -91 ;

STUDENTERHUSET

"Vær ikke bange for at stode panden mod
en mur - hvem siger. at det er muren, der
nolder"

Tiden er ikke rig på positive Iiisrorier - så ner
er en;

historien om Studenterhuset.

60' erne: Ifm Universitetets planer om
udflytning til Amager planlægges oprettelsen
af flere deeentrale studentereentre, primært
med henvisning til studentens isolerede liv,
frafald osv.

7 I: Studenterrådet (SR) og
studenterbevægelsen bredere set begynder at



Husavisen nummer 2 1992 Studenterhuset
_____side 12 Husavisen ml er 2 1992 Studenterhuset side B

arbejde for et (centralt placeret)
Studenterhus. Udgangspunktet herfor er den
bredere mobilisering omkring kampen for
bedre SU, leve-, bo og studieforhold

75; Pga nedskæringer skrinlægger
Uni (stort set) planerne omkring
studenterhuse. (Og ændrer "Københavns
midlertidige: Universitet, Amager" til
"Københavns Universitet, Amager")

76: Studenterhusgruppen under
SR laver en ideskiise over el studenterhus_
Tyngdepunktet heri er biograf, teater,
kantine, sportsfaciliteter og vænshus_ Huset
tænkes administreret af brugerne gennem et
husråd
KonsistoriuII,1 tilslutter sig principielt
idcskitsen. I de næste par år leder Uni. efter
egnede bygninger, og der opereres med at
bruge l3-16 mill. på køb og istandsættelse.

80, 82: Da der tilsyneladende ikke
sker noget j sagen besætter de studerende to
gange Bispetorvsanneksel, der er det mest
oplagte sted at placere et studenterhus. Uni.
lover at gore noget ved sagen. og dcr
nedsættes en arbejdsgruppe sammen med
studenterrepræsentanter.
Studenlerhusgruppen er nu udskildt fra SR
og ideerne bevæger sig fra at være fokuseret
på levevilkår bredere set i retning af
"tværfagligt samarbejde af videnskabelig
karakrer" _Tyngdepunktet i planerne bliver nu
arbejdsgrupper, radgivninger og iignende
Ideerne om biograf, teater. værtshus/spisested
osv_ fastholdes, men med er nu også 20
gruppearbejdsrum Slagordene er "et
tværfagligt. socialt og kulturelt studenterhus"

83 Grundet endnu en
nedskæringsrunde opgives planerne om at
anskaffe sig en umiddelbart egnet bygning. så
valget falder på bygningen Købmagergade 50
og 52 - der siden kantinen "Rundepoppens"
lukning ikke har kunnet finde anden brug
Nøglerne overdrages uofficielt til
studenterhusgruppen. Til at begynde med får

de studerende kun rådighed over stue og l 'ste
sal inr_ 50. Året efter skal så nr 50 indgå, og
senere kælder og Yd'le sal'l nr. 52. Derudover
er der på længere sigt også mulighed for at
inddrage lokalerne i bunden afbygningen

84· Smdenterhusgruppen
organiserer sig som selvejende inslitution,
stadig byggende på basisdemokrati
("decentrali~ sering", "brugerindflydelse")
Den forste aktivitet bcgynder at vokse op;
den sociale og økonomiske rådgivning
"Solstrejf', og snart efter den psykologiske
rådgivning "Regnbuen".
Der er et stabilt • omend omstændigt 
samarbejde med Uni, men der dukker
probtemer op if\.. undervisningsm\nl!'.teriet 
Direktoratet for de Videregående
Uddannelser (DVU), der skal finansiere
ombygningen afhuset (I størrelsesordenen 3
mill. kr.) DVU kræver en organisering med
"ansvarlige enkellpersoner", og efter en del
snak går smdenterhusgruppen med til at
organisere sig som en forening med en
bestyrelse, der kan drages til personligt
ansvar. Derudo,,'er dikterer DVU at ansatte
på Uni ikke kan deltage i huset - altså kun
studerende. Og næste hurdle: DVU stiller
spørgsmålstegn ved den okonomiske drift. og
specielt Uni's ret til at bevillige penge til el
studenterhus. Uni. og DVU forhandler sig
efterhånden til rette herom

85 Ansøgningen Jigger nu i DVU
og "sylter" j et par år. Studenterh:.;:;gruppen
arbejder videre ~ og venter og rykker. Huset
vokser stadig stot men langsomt.
Universiletsradioen er flyttet ind og en
cafegruppe er begyndt Huset forvandles
langsomt fra at være en rømmet kantine til at
være et begyndende studenterhus. En stor del
af aktiviteterne udgøres at eksterne grupper,
der låner lokalerne til møder, udstillinger,
workshops og lignende Uni. beder huset
holde "lav profIl" for ·Ikke at p'lrre DVU.

87: Endelig: DVU har sendt
akterne til behandling· alle regner med, at der
inden et år vil komme offkielt OK.

88: Men - DVU kommer med et
klart og rungende NEJ! Intet studenterhus 
hverken i Købmagergade 50-52 eller andre
steder. Krise.
Arbejdet med at opbygge studenterhuset
fortsætter dog - uden finanser og med
svingende mod, ja vel nænnest med trodsig
stædighed. En del akti.v1ster er inde og vende,
og aktiviteter som biograf, teatergrupper,
fotogruppe og læsegrupper kommer til - og
falder fra. Nogle holder dog ved: Københavns
Kristne Studenter (KOKS). Iranske Studenter
og Kr'Istelig Forening for Studerende og
skoleelever (KFS). Selv for os ikke kristne
var det vel nænnest troen på en højere
retfærdighed, der drev os videre. Forskellige
kampagneaktiviteter som "åbent hus"-uger og
koncerter afholdtes - der var skam liv j os.

89: Cafeen er nu ved at have bidt
sig fast, og vi fader op til et fremstød i
pressen. denne forbindelse kontaktes
forskellige instanser og grupper for at
indhente meninger og udtalelser. Der kommer
flotte svar tilbage, ikke mindst fra Nathan og
uni.-administrationen. Undervisningsminister
B. Haarder for også et brev, men svarer ikke
- før den 26'endeJuni - den dag, der senere
omtales som "sejren". Han skriver bia.:

"Jeg har efter nogen overvejelse
beslllt/er, atjeg ikke vil modsæt/e
mig, at Universitetet inden for sin
ramme afsæl/er penge til ej
sJudenterhlls, uår bloJ der sker en
ligelig behandling af aJle de
sJudel1tergrupper, der kunne tænkes
al ville benyt/e studenterh/lsel".

I brevet omtales kun Købmagergade 52, og
det afVises, at DVU kan bidrage finansielt til
en ombygning.
Efter denne åbning kommer der gang i
forhandlingerne mellem studenterhuset og

Uni, Huset vokser nu hastigt - mest i retning
af det sociale og kulturelle. Cafeen er nu fast
til stede som samlingssted for husets brugere
og som en åbning til de, der bare kigger forbi.
Og cafeen udvikler sig efterhånden til en af
byens mest aktive amatønnusikscener. Og nye
grupper kommer til: teater-, musik- og
kunstgrupper, tai-chi, spansk dans, foto og
nogle studiegrupper. Derudover udvikler
huset sig til et mødested for
udvekslingsstuderende, bl.a. gennem en
ugentlig "international cafe" -aften. Og efter
flere til1øb er det nu ved at lykkes at stable
hele to debatgrupper på benene. Og samtidig
med at arbejdet udadtil vokser (Vni.,
bevilling, sundhedsmyndigheder, koda osv),
vokser også antallet af mennesker, der er
villige til at påtage sig dette arbejde.

Se, det var en lykkelig historie. Fra en tom og
trist kantine li! et levende studemerhus - nu
med Uni's officielle bekræftelse på, at deEte
er de studerendes hus. Med i fortællingen var
ikke alle de utallige skænderier og
skænnydsler, der selvfølgelig også er en del af
h·lstonen.

Og historien fortsætter, men nu - med en
formulering fra Vni. - med mere "positive
problemer". Pladsen er ved at blive trang, og
det er ved at være på tide at minde Uni. om
løfteme om flere lokaler. Historien
fortsætter. ....

Jesper, SJudemerhuseJ



CAFEENS SOMMERFERIE.

uge 29 (maJ/. 13 - fre d. 17 juli) og
uge 33 (man. 10 - fre. 14 august)

Ved gennemgang af regnskabet for første
kvartal -92 har det vist sig, at der mangler
bilaglkvitteringer for indkøb. Del er meget
Violigt at disse kommer de regnskabsansvar
li;e °i' hænde (Jacob ,og Annette) snarest
muligt, da vi ellers - uretmæssigt\ - kommer
til at betale overflødige penge til moms- og
andre væsener.

EFTERLYSNING!

r
praktisk )

l:l&..:~iu:jj:,:o:;rm;.:::a:::ti:;o::n:-

Cafeens sidste åbningsdag/aften er fredag d.
29 maj - og der åbnes først igen fredag d. 14
august.

Måske vil der blive taget initiativ til at afhol
de en eller flere fredagsfester i løbet af
sommerferien - ikke mindst af hensyn til
husets relativt slunkne kasse. Nærmere oplys
ninger herom hos cafegruppen.

nummer l, ju.ni 199]

Som sædvanligt arrangeres der arbejdsuger i
Studenterhuset i sommerferien. De ligger

ARBEJDSUGER I SOMMER
FERIEN.

alle dage fra kl. 11.00. Duk op. hvis du kan
også selvom det kun drejer sig om et p~r

timer. Udover at få gjort el godt stykke arbeJ
de, plejer det også at være hyggeligt!

Ja goddag - så er vi her.
He'rmed det første nummer af HUSAVISEN~
Redaktionsgruppen består p.1. af Johan
Møller (cafegruppen), Karsten (regnbuen) &
Jesper (regnbuen og studerende mod racisme)
• og den er særdeles åben for flere.

Avisen er planlagt at udkomme en ~ang
månedligt - i de studieaktive måneder ~ sadan
ca. en uge før stormøder. Deadline bliver fast
d. 21 "ende i hver måned • således er næste
deadline den 21 august

Indlæg er mere end meget velkomne, og kan
sådan set handle om alt mellem himmel og
jord, i den gra~, det er husrelevant. Og vi går
ikke 'af ve)en for del. der er pro"lokerende!
Hertil skal nævnes. at redaktionen ser sig
forpligtet til, at gJve enkelLpersoner lejlighed
til at svare på artikler, som direl"1e er møntet
på disse

Renl praktisk: indlæg afleveres i husavisre
den i dueslaget (i værkstedet). Du er velkom
men til at aflevere indlægget på diskette med
angivelse af benyttet tekstbehandlingspro
gram, eller del kan skrives ind på regnbuens
PC'er (snak nærmere med Karsten herom,
hvis ikke du i forvejen har en aftale) - men
læg da også en seddel herom i dueslaget

Vi har ikke tænl1 os at skrive ane jndl~gg~
ne selv Og selvom vi selv synes, at det Vl skri
ver er ~n~rmt interessant, kunne del jo være,
at andre ville savne noget. Del kutule jo også
være, at nogen har noget på hjerte (det kunne
maralonmødeme jo tyde på).

Studenterhuset, Kobnurgergade 51

Endnu engang: velkommen & god læselyst!

/
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Christian Hesselberg:

26 år og studerer datalogi på 6. år. Jeg er
ikke medlem af nogen husgruppe, men udpe
get til bestyrelsen af Moderate Studenter. Jeg
bruger en del tid på organisations- og politisk
arbejde. Af studenterrejevante aktiviteter kan
nævnes. at jeg - udover arbejdet i Studenter
huset - er formand for Moderate Studenter.
medlem af Konsistorium og Datalogisk Insti
tutråd og aktiv i den internationale stuclenter
organisation AEGEE. Desuden har jeg et
folketingskandidarur for CD og en hovedbe
styrelsespost i Unge Europæiske Føderalister.
som også skal passes. Selvom jeg for tiden
priorilerer Studenterhuset ganske højt, så vil
rnJO indsats i huset på længere sigt være
begrænset. Nok om mig selv.

Jeg er blevet aktiv i huset, fordi jeg gerne vil
være med Iii at udvikle huset til ·et sted for
al/e studenter, og ikke blot for husaktivisler-

Vi har mod/aget folgeude svar:

David Kendal:

Principielt set et r som bestyrelsesmedlem
mer valgt ud fra husaktivistemes informere
de valg af . hvem der bedst varetager den
enkelte vælgers interesser. Sådan foregår
det ikke j praksis. men ikke desto mindre må
det være vigtigt. at fortælle jeres begrundel·
ser for at træde ind i bestyrelsen, hvilke
sager/perspektiver I ser del vigtigt at frem
me og hvilke problemer J ser i arbejdet.

22 år, jura på anden årsprøve. Medlem af
debatforum og Retspolitisk Studenter
Indtrådt i Best. fordi jeg mener, det er

rede nu opfordre alle aktivitetsgrupper i huset nødvendigt. at dette hus bliver mere udad
til at melde sig ind i Studenterhuset vendt og åben. KV savner et eentralt studen
(medlemskab 50 kr.) - så snart det bliver terhus, hvor (og her kommer de sædvanlige
muligt!! Huset har omsider ligeledes faet floskler) studerende kan mødes på tværs af
forsikret sig. D.v.s. en ansvarsforsikring. en faglige og politiske grænser, og jeg mener
løsøreforsikring og en forsikring af de ansatte ikke at Huset hidtil har været tilstrækkelig
(lønnet såvel som ulønnet personale i eafeen). attraktivt og bredt orienteret.

Bestyrelsesreferaterne bliver nu renskrev~Laf. Jeg foreslår, at vi giver huset en profil; at
økonomisekretæren. Annette. (~Forhå~nt1ig; Studenterhuset får et navn som stedet, hvor

I
,bliver husets' -interne~~nikalion derfor; studerende kommer, og ikke kun

for ~tiden langt be~~e og mere ..!'.9.E.tj_~uer. fredag/lørdag til fester, men også til foredrag,
lig! ,Derfor har vi heller ikke til denne første skakklub, musik og engang i den nære frem

----miSavis i år kunnet Ja. alle aktiviteter o.lign. tid, for at spise i vores grønne spisehus

med, som bestyrelsen på"en eller anden _~~d.L At skabe en sådan profIl kræver for det
har været involv~~e.t _i_JVi hilser Husavisen første arbejde, men i lige så høj grad kræver
velkommen, og håber den med tiden kan' det tolerance. Toleranee for andres meninger

I forbedre den interne kommunikation i huset. og ønsker, og det savner huset i bedrøvelig

'.______________ . grad
Fra husavisredaktionens side har vi bedt
bestyrelsesmedlemmerne om hver i sær al
skrive et lille indlæg lil avisen Oplægget
henil var følgende:

sområder så som: PR, Lobby. Kunst og
Kultur, Cafe. Økonomi.

Ar de vigtigste opgaver har været: AnsæLtel
se af eafebestyrer og økonomisekretær, samt
en midlenidig stilling til at afhjælpe start
vanskelighederne m.h.t. edbprogrammer li!
bogføring. med\emsregistrering, o.a. sekretær
funktioner. En samarbejdsaftale er endeligt
indgået med Universitetet. og alt skulle nu
være i orden så vi snarligst kan få udbetalt de
første to kvartalsrater af de 270.000 kr.
Konsistoriums Forretningsudvalg bevilligede
os lige inden generaJforsamlingen.

Studenterhuset er inde i en betydelig udvik
ling og omstilleisesproces. som kræver megen
fleksibilitet og tålmodighed. Gennemsnitligt
har vi haft omkring 5 ansøgninger per besty
relsesmøqe, om lån af lokaler, af både udefra
kommende grupper og husets allerede eksis
terende grupper. Eksempelvis er der opstanet
et alternativt værksted for billed arbejde af
lektor Britta Koefoed-Jespersen fra Kunst
akademiet, hvor formålet er at arbejde med
forskellige visuelle udtryksformer - også til
brug i studiesammenhæng. Hun holder indli!
videre til i "Jranerrummet" hver mandag fra
15.15 til 17.30 og hver torsdag fra 14.15 til
16.30.

Inden souunerferien vil hele huset få et nyt,
ikke kopierbart nøglesystem. Der vil være et
depositum på 100 kr., for det er dyre nøgler _
og hele systemet koster omkring 14.000 kr
Udskiftningen af nøglesystemet er første prio
ritet blandt en række nyanskaffelser, vi dels
vil få penge til fra KP bevillingen, dels
gennem vores ansøgning til Universitetets
AJmene Fond. De øvrige prioriteringer er:
PC'er med printer, kopimaskine, kontorartik
ler (herunder tlf svarer + evt. pengeskab)
Medlemsregistreringen vil efter al sandsynlig
hed snart komme i gang, og derfor vil vi alJe-

SOMMERFEST ???

Beretning om den forløbne
måned:

Go 'e oplevelser i sommetfe
rien til alle!!!

Første stormøde og repræsentant
skabsmøde efter· sommerferien:
tirsdag den l. september!

Huset har en glo(r)værdig tradition for en
intern fesr Som fælles afrunding på semestrets
arbejde - en chance for at mødes grupperne
imellem, snakke perspektiver, høre husets
bands og få en kæp i øret. JvfEN - hvad med i
år?

Det er aldrig sket før, at vi har glemt at
arrangere en sådan; men det kan der måske
endnu rådes bod på. Hvis altså nogen gør
noget ved det ...

InYf fra Di
IBESTYRELSEN

Efter Generalforsamlingen konstituerede den
nye bestyrelse sig med følgende poster:
Formand: Erik, Næstformand: ·Søre~, Kasse
rer: Casper, Sekretær: David. H~dværke
ransvarlig: Birgitte, Intern booking: UlJa Britt
og Pelle. Repræsentanten fra Moderate
Studerende: Christian. Studenterrådet har
endnu ikke sendt en repræsentant. Bestyrel
sesmedlemmerne har desuden særlige ansvar-
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ne. Cafeen har mulighed for at blive mødeste

det for alle studenter, og samtidig en penge_

maskine så aktivitetsniveauet i husel generelt
kan øges. På den måde kan cafeen blive
samlingsstedet for inlernationa.le, tværfaglige

og fonnidlende aktiviteter. Betingelsen for

aktivi1eter i huset m~ dog være, at de er

studenterrelevante, dvs at de er arrangeret
enten afeller for studerende.

For at nå disse mål er det ~ efter min ringe
mening - nødvendigt at begrænse den ukon

struktive og trænende debat, der foregår i
huset. Det er ik.ke demokrati, al beslutninger
træffes på timelange møder, hvor en stor del

forlader møderne, fordi de også har et studie
at passe. Det må der kunne gøres noget ved1

UlJa Britt Sørensen:

Stud. teol, bestyrelsesmedlem på andet år,
iøvrlgt medlem af K0KS (Københavns Krist
ne Studenterbevægelse):

Hvorfor jeg vilJe j bestyrelsen? - Det spørger
jeg også tit mig selv om_ Men jeg tror det

skyldes, at Studenterhuset på trods af sta(fige

konflik.tt:r og masser af arbejde, er el dejligt
og håbefuldt sted at være!

Det er imponerende at de studerende i årenes
lob har været i stand lil at beho\de hUS~I,

trods mange ihærdige forsøg på at få huset
lukket, solgt, omdannet, udliciterct, O.S.v.

Men især er det el håbefuldt sted, i en tid
som den vi nu lever i, hvor vi oftest hører, at

studerende er \Jenga,gerede, indifferente og
selvoptagede, -og at de kun har Qversk."'Ud til at

begrave sig i studierne m.h_p. egen fremtidig

karriere. Mange af de ideer Studenterhosets
aktive i gennem tiden har drømt om at realise_

re, er fal"1isk blevet til virkelighed i løbet af de
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sidslc tre års tidt "Sandheden" om os, som er

s!uderende i dag, er nemlig ikke bare den, at
vi kun tænker på vores studier og fremtidige
karriere. Besøgs:allene i cafeen, og de nye
aktive i huset viser, at mange også stiller krav

til noget andet, nager mere!!

I at beskedenhed. synes jeg det er en
spændende udfordring. samtidigt med at det

er væsentligt, at være med til at bære sådanl
et hus videre_

Ansv3rlig for intern booking og lobby.

Birgitte Ernst:

Jeg er meget snart 27 år, har læst psykologi i
nu 5 år på KUA og er med i aktivitelsgrup
peme Regnbuen og Studerende mod racisme.

Jeg har haft min gang her i huse! i ea. l Yz år

og ses ind imellem som cafeaktivis! om tirsda·
gen_

Mine begnlndelser fOr at træde ind i besty
relsen var fonsat at sikrc cn "flad" struktur i
huset, dYS sikring af al det er brugernelakti·
visterne afi'i huset, der bestemmer husets

fremtid, hvilke veje vi skal gå; samt på længe·

re sigt at arbejde for en udvidelse af huset til

også at indudere 2. og 3. salen, således at vi

kan få sradigt flere og et bredere spektrum af
aktivitetsgrupper. Dene med perspektiver, at
stadigt tiere studerende kan se huser som en
mulighed for dejs at arbejde bredere med

deres eget fag ,og dels at arbejde tværfagligt

med stvderende fra andre fag

SØREN TOFT:

Jeg er 21 år gammel og er statskundsskabs·
studerende ved Københavns Universitet. Jeg

har været en del i husgruppen Debatforum i

Hus(lI';sen nummer l, 199), Sfut/enferhuJ.el

lidt over et år, og er ou også PR~ansvarlig i
Studenterhusets beslyrel~e.

I
FDr det første vil jeg takke de ansvarshaveo.
de for husavisen for at have taget iniliativ til:
al opstane avisen igen. De sligende antal

aktiviteter og brugere i huset hflr gjort

(

' kommunikalionsbehovet større end nogensin
de og forhåbentlig vil avisen blive det organ
vi aJle har savnet i så lang tid.

~Held og lykke! -- --.- -----~~ -

Dernæst er vi i bestyrelsen blevet anmodet
om. at skrive om nogle af de tanker og ideer

vi har om huset og dets fremtid, Jeg håber

disse indlæg vil blive katalysatorer for en
bredere og mere tilbundsgående debat om

studenterhusets profil og overordnede mål i
det hele taget. Del er for mig al se meget

vigtigt, at vi prøver at definere nogle fælles
mål. så det i fremtiden bliver lettere at samar

bejde internt og ikke mindst markere huset
eksternt, blandt andet itm. indhentningen af

de 500 medlemmer ioden årets udgang.

En af de grundlæggende ideer for huset må
stadig være, at det bliver det Sled, hvor stude·

rende kan mades på tværs af alle husgrupper,
alle aldre, studier og nationalileter. Tværfa2

ligh~den er vores styrke og skal betones
endnu mere. Derfor er det hett essentielt, al vi

også prøver at se på hvilke ønsker og behov

alle de studerende, som ikke kommer i huset
måtte have og derefter forsøge at gøre huset
attrakti\1 for os aUe, Det er nemlig min opfat

telse at langt størstedelen af de studerende i
indre by ikke kommer i Studenterhuset over

hovedet - jeg ved ikke hvorfor, men det burde

ikke være tilfældet

Demæst håber jeg vores hus kan blive de
studerende ved Københavns Universitets

silleS

"vindue" ud til den stor verden. Det vi! sige

både et sted ikke-studerende kan kigge ind og
få et indtryk (måske endda inspiration) aflivet

på universitetet, men også stedet hvor de

studerende kan formidle deres fag kreati..t og

Ja nye impulser udefra. Universitetet bør ikke

være et elfenbenstårn længere.

Det var lidt om mine forestillinger, lad os få
debatten i gang og huset op at stå!!

Erik Albrecbtsen:

Som et led i Husavisens præsentationsrunde
af bestyrelsesmedlemmerne \'il jeg kan

forsøge at præsentere mig selv, Jeg er 27 år,
læser spansk ved Kobenhavns Universitet,

(når studcnterhuset ellers kan give mig fri) og
jeg blev for første gang valgt ind i bestyrelsen
i mans 1990, dengang som håndværker

ansvadig. Efter sidste generalforsamling har

jeg afløst Amin som formand og varetager

desuden posterne som cafe ansvarlig og

ansvarlig for kunst & kultur Jeg har været

tilknyttet huset siden vinteren J990 hvor jeg
begyndte at spille i øvelokalet med mil band,

de overvurderede. overgearede og muligvis
berygtede Screamin· Eric and the Erections.

Desuden er jeg med i spansk dans gruppen
hvor vi danser sevillanas. sonl er inspireret af
flaminco og ligner det

Mit interesse område er primæn at arbejde
med og ar præsentere forskellige kulturelle
udtryk d.v.s_ at jeg vil gøre et arbejde for at vi

kan præsentere tealer, fdm, musik, foredrag,
udstillinger i huset og at disse ting forhåbent

lig tager udgangspunkt i de studerendes egne
aktiviteter som i bedste fald har tilholdssted i
studenterhuset Desuden. vil jeg arbejde for en

I
'I

I
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udvidelse af huset og for at gøre huset mere
kendt blandt de studere:nde på KU.

Vi må med beklagelse meddele, at folgende
bestyrelsesmedlemmer ikke har /tOldet det
relevant at prioritere at Hilset kender til
deres nærmere interesser og perspektiver i
bestyrelsesarhejdet (fcd):

Pelle Bult! og Casper Nerville .

I samme ånd har vi fra rcdakti()llell5 side
bedt Husets nye lonarbejdere beskrive sig

selv, deres arbejdsopgaver og hlJorjor de har
valg/jobbet:

Ca rin Øberg:

En 2S årig svensker der flyttede til Køben
havn for lidt over 1'h år siden. Har tidligere

arbejdet som hotel receptionist, cafe ansvarlig

(samme hotel), instruktør assistent
(Jøn\ulbingsamtsteater/sveriges television)

samt de sædvanlige småjobs (rengøring, tivoli
etc.).

Arbejder siden april ~91 som lydtekniker
assistent i et nystartet pladestudie, et job jeg
holder meget af rnen ikke har mulighed for at
forsørge mig med.

Stillingen som eafebestyrer ser jeg som en
spændende udfordring i el hus i udvikling,

samtidigt som jeg kan vedligeholde mit arbej
de i studiet.

Mit arbejde består for størstedelen af at
sørge for at cafeen har varer at sælge, at der

findes personale til at sælge disse varer samt

...ide 6

at holde styr på det rent administrativ~

sammen med Annette, økonomisekretæren.

1 øvrigt kan jeg fortælle at jeg er ugift uden
børn, bor i et dejligt kollektiv lige ved siden af

Sludenterhuset, nyder at tærske danske
universitetsstuderende j Trivial Pursllit og har

læst Douglas Adams: "Hitchhikers guide to
the galaxy" fire gange.

Annette Stæhr:

Bnggrund:

Jeg er mat.lfys. student, uddannet hospital
laborant og HD·er (organisation).

På Herlev sygehus har jeg beskæftiget mig en
del med fagligt organisationsarbejde og

konflik.tløsninger som tillidsrepræsentant for
80 laboranter

Senere har J'eg 5 år i et forsikringsselskab
arbejdet med bogføring, regnskaber. persona
le adm. og finansiering.

De sidste 7 år har jeg været selvsta::ndig
erhvervsdrivende (tøjbutikker) med op til J5
ansatte.

Privat er jeg i øjeblikket ugift, har 2 børn og
bruger min sparsomme fritid på at spille
badminron, læse bøger, gå i byen eller rejse til
Grækenland_

Arbej dsopO"iwer:

Fflrst . og fremITlest at få styr på arkiver,
bogfønng, regnskaber mv.

Forsøge at skabe bedre kommunikation i
huset ved renskrivning af referater og som

bindeled i mellem forskellige grupper ved at

være tilstede dagligt. Derudover alle former
for "lld boe" -opgaver.
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Jeg har valgr jobbet i forventning om:

• At prøve nye udfordringer.
• At fa et afvekslende job
• At arbejde j et spændende miljø.

Desværre har l'; ikke modtaget nogen
præsentation fra Jacob, der assisterer Annel

Ie i regnskabsføring.

l def jolgende vil en fra redakl;onsgmppell 
Jesper - give sin begrunde/se for huscn';sen,
saml el bidrag Iii en debat om husets udv,k
fingsmuhgheder. ORsa ; håbet om al frem·
prol'okere andre indlæg herom. Mange vil
måske fole sig uberettiget onklaget. TU det:
Måske handler del så jkke om dig. Og måske
er vi uenige - rad da lJenighedeme modes.

HUSAVIS FOR DEMO
KRATI OG FAGLIG
HED.

I husets nuværende situation vil et skriftligt
fornlidlingsorgan mellem grupper og enkelt

personer i huset være en mulighed for iruor

malian, debat og perspektiver, som eners. let

smutter; dels fordi huset nu omfatter så

mange mennesker og grupper, dels fordi vi
stadig mere organiserer os gennem arbejdsde

ling og ansvarsfordeling. Hvis ikke vi får star

tet informations- og mel1ingsud\ieksling, vil

det nemt føre til at fx. bestyrelsen fjerner sig

stadig mere fra buse!.s basis (bvordan kan de
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andet, hvis ikke denne har liv), at grupper/en
keltpersoner mister interessen for eafeen

(mngl indsigt og lndflydclse) og mange andre

slemme ting.

Endnu en omstændighed, der taler for en
husavis, er det faktum. at det som ny i huset

kan være svært at finde ud af , hvad huset
egentlig er - historien med dens perspektiver

og vundne og tabte kampe. Uden en forståel

se af historien, er der dels svært at indgå i
huset, dels svært al udvikle det videre. Det er

uheldigt. at kun enkelte kender historien; her
ud fra er det svært ar undgå, at disse personer

får en slags "patent" på historien.

En husavis kan være forum både for formid
ling af det, der er, samt fonnidling afideer til,

hvad det kan blive til. Dette e' ikke mindst

aktuelt ifin. husets overgang til semiproffes
sione! drift - der nødig skal ende i tom

kommercia\isering.

De videnskabelige og Iværfaglige aspekter af
buset henvises i praksis til de enkelte grup

pers interne aktivlteter. Lad os i stcdet i

fællesskab forholde os fagligt og samlet til
huset og dets siluation.

Mange praktiske oplysninger vil også kunne
finde deres veje gennem en husavis; fx. refe

rater fra bestyrelses-, repræsentantskabs- og
eafegruppcmøder, indkaldelser, arbejdswee
kender, husorden, generalforsamJingsforslag

osv., samt præsentationer af grupper. perso·
ncr på ansvarsposter mm.

Et problem for den hidtidige skriftlige
formidling i huser har været, at folk - "nu

igen'" - blev "tvunget" til a.t læse et par s.ider.

Dette kan man jo undre sig o""er i et .t1tlden·
terhus . bl.a. omhandlende tværfaglighed.
Den slags problemer kan man jo håbe på at

\.mdgå. )ft. husa:\llSen.

i

f

I
'I
I
I

I
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OM HUSETS NUVÆREN
DE SITUATION.

Huset er vokset det sidste år - ligesom årene
forud. Cafeen har fået stadig mere liv, enkelte
nye grupper er kommet til, vi har fået ansatte
og en ny bestyrelse.
Udadtil står vi væsentligt stærkere; Studenter
huset bliver stadig mere kendt og respekteret
i og udenfor s.tudenterkredsc.
Indadtil er der sket det, at vi er blevet flere og

har fået mere Iravlt, men nogen særlig
illdholdsmæssig udvikling synes ikke at have

fimdet sted. Studenterhusets hidtidige grund
lag af ideer om netop vores sær/ise mulighe.
der for et bidrag til en ordentlig {tvær.
)videnskaoelighed reflekteres ikke i dagligda
gens arbejde og beslutninger. Tilsyneladende
er der ikke enighed om, al dette er husets
primære omdrejningspunkt; bLa_ formuleres
husets opgave som at tilbyde en vare som
SllJderende kunne tænkes at ønske at forbruge

- og i tråd med tidens priv3tiserings.tendenser
bliver succeskriterier herfor: antal "besøgen
de" og omsætning. I og ser sig ser jeg imet
illegitimt i disse interesser, men hvis ikke
arbejdet henned bæres af perspektiver, der

rækker udover dette, (forud-)ser jeg dels
interne problemer j huset. dels en forfladigel
se af huset tit mere eller milldre chctket
forbrug. Spore:Je fia huset 1

MagstrædeJR.ådhusstræde og de sruderendes
hus i Århus skræmmer.

At se konflikten som en mellem husakrivis
lers og andre s[uderendes interesser. er at
forfejle genstanden. Denne sag handler ikke

om. hvem, der kan bruge huset til "et eHcr
andet", men om at vi ~ husaklivisler - gennem
vores virksomhed skaber betingelser for, at
noget særligt kan ske; hvad enten vi ønsker

sit/e 8

det eller ej, kommer vi tit at skabe muligheder
for el bt:stemt spektrum af aktivileter. Og
dette hv~d enlen vi er aktive eller passive.
Man kan jo sige, al vi har et ansvar for, hvad

vi skaber. Lad os standse op og se. hvad et
sådant "ansvar" kan rette sig imod.

Bliver husets. organisation rent fOffilel - dvs.
afgørelser træffes udbredt gennem regler og
privatkompetance - indtørrer dette "ansvar"
Iii et forhold mellem den enkelte og - ikke
samarbejdere, men - personer, der må frygtes
fOL hvordan de kan modarbejde gennem

påberåbelse af "Io ....en".

I alt dette kommer vi alle lil at ~lippe kontak.
ten med, hvad huset er og bliver. Ikke at vi
skal kontrollere huset på tværs af alt andet,
men at vi skal tage husets situation og udvik
lingsmuligheder seriøst - skabe et godt hus.

"Et godt hus"?
At lægge hovedvægt på $5. m:mge som muligt
så hurtigt som muligt ligger som underliggen
de ak.se i mange husanliggender. Delle grund
perspek'1iv på, hvurledes man som enkelrper.
son kan arbejde alment for det bredere

samfund (her: "ansvarligheden" som husahi
vist til al arbejde fremad på en. måde, der kan
forsvares/begrundes) er værdire!ativistisk i en
grad, at der blokeres for indholdsmæssig
dialog ~ hvad skal de studerende lave her,
som gør, at det er godt, at de er her?

Måske nogle her tænker: "Og skat vi sa alle Lil at
mene del .samme? Sbl det nu være polilisk? Tauke
kontrol- også er det forbndl al mene no~t!" l sf! fald

lær\kes i polen: apolitisk \"S. dogmatisk. Til det kan
siges: aet apolitiske ~ det dogmatiske - h..·ad enten
dogmerne udtales eller ej. I So\jet var del forbudt at
være politisk - d\'S. forbudl al forholde sig bevidsl lil
sine og andres samfundsmæssige betingelser. Man
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kan sige, al so\jetoorgeren blev ,,'Ungel tit at forholde

sig apolitisk (-. og nogen gange lil også at lire remser
af).

I mange Jj"sforhold l\'illges mange af os til a! forhol
de sig apolitisk _men lild demokratiet gælde i SludelJ'

terhusel.

Lad også vores tanker brydes på dette nive
au: I første omgang oplagt omkring cafeen.
F.eks.: Skal bordene stå anderledes, så man

fredag aften ikke blot snakker med dem, man
kom sammen med? Hvilken slags musik er
god hvornår? ...

Samlet her i huse! er en række aktivc og
engagerede studerende ved den videnskabeli
ge institution Københavns Universitet Med
os bringer vi en faglig viden og - forhåbentlig
- et ønske om at bruge og udvikle denne

viden for produktion af et bedre samfund.
Studenterhuset kan betragtes som en mikro
samfund, hvur vi i fortættet fonn støder på
alle de problemer, som ikke i "det store

samfund" har fundet en løsning: bumserne på
Kuhorvet, en demokratisk organisering.
arbejde ift. motivation. misbrug, forskelsbe
handling. at det er svært at ru plads til kærlig~

heden i arbejdet; gode ideer ift. økonomiske
muligheder osv.

Dette stiller sig dels som enorme problemer 
og dels som en udfordring, som netop vi må
have særlige muligheder for at udvikle på

produktiv vis. Griber vi ikke denne udford
ring er vi dømt lil forstening. Lad os derfor gå
i en faglig offensiv. Her er nogle bud på nogle
redskaber til at komme videre.

INTERESSER I HUSET.

Gennem det sidste år eJler lo har huset ikke
formået at videreføre en dialog mellem de
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forskellige inIeresser, der er repræsenteret.
Således er relevante interesser knap nok

formulere!. Som et udgangspunkt for el arbej
de hermed vil jeg forsiJgsvis opstille 5 idealty
piske relevante interesser. Disse skal ikke
forståes som lig med konkrete personer eller
grupper, men som anal~iske abstraktioner.
(Husk det')

• FOR SJOV. Ikke interesseret i huset
som et Sl/ldemerhus, men som en
mulighed for billige bajere, hyggelige
mennesker, fed musik. Ingen interesse i
en faglighed, og ønsker om at undgå
"det alvorlige", herunder de konfliher,
der sriller sig.

• DEN TAVSE. Er her fordi her er gralis
lokaler. Er villige til at påtage sig de
opgaver i huset. som kræves - selvom
de! halter med at udfare dem.

• KARRIERELOVEN. Er kommet til
efter al nuset har nået en sådan størrel
se, at der er prestige i at arbejde her.
Her kan man øve sig i at administrere 
selvom her er et besværligt demokrari.
"Gang i butikken" synes som det eneste
husperspektiv.

• IDEALISTEN. Er her udfra mulighe
den for sammen med andre at arbejde
udfra en faglig og demokratisk interesse
i udviklingen af en videnskabelighed for
en bedre verden.

• ANTlRATIONALlSTEN. Interesser
holdes skjult.

Til forståelse af forskelltge interesser i og
overfor huset hører også en medrefleksion af,
hvilke fag, der ~ages udgangspunkt i. Men lad
disse uenigheder mødes på tværfaglig grund -
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hvor der lyttes til de forskellige faglige
indfaldsvinkler. Vi har jo alle noget at lære.

PROBLEMKOMPLEKSER.

I det følgende vil jeg beskrive tre problem·
komplekser. Som det vil fremgå er de snævert
sammenvævede

1. MANGLENDE INTERESSE- OG
PERSPEKTIVAFKLARING.

Det er ikke i de sidste par år lykkedes huset
at oppebære en dialog om, hvad pointen i et

studenterhus er. Der argumenteres fra
forskelligt hold med ''jamen. delte er el
sl/fdemerhus". men hvad der menes hermed

er omstridt. (Jvf. ovenstående om faglighed
contra vare). Dette har bl.a. den følge, at
huset står relativt svagt ift. samlet at stille

krav udadtil. f.eks. om flere lokaler. Den
manglende fælles afklaring medfører også

"enhver er sig selv nærmest"-holdningen, hvil

ket gør det svæn at varetage det fælles
nødvendige som -rengøring, et fælles ansvar
for cafeen og samarbejde grupper og personer
imellem, samt giver praktiske problemer
omkring en ufleksibel holdning overfor at

deles om de rum og ressoureer, der er lil
rådighed. Ydermere er det på dette grundlag

yderst svært at træffe beslutninger på husni.
veau, hvad enten dette sker i fæ!Jes fora eller

på administrativ vis; der er intet fælles grund
lag herfor, og enhver konkret detalje tel\derer
at rejse principielle diskussioner. Disse kontr.
overser uden fælles grund søges ofte løst
formalistisk/juridisk, hvilket j bedste fald

"løser" det konkrete spørgsmål· blot for at
lade den amputerede kontrovers slå igennem

ved behandlingen af den næste detalje.

side IO

2: VARETAGELSE AF BESTYRELSE
SANSVAR.

At bestyrelsen overhovedet figurerer i
vedtægterne skyldes krav udefra

(undervisningsministeriet, universitetet og
andre "væ5f~ner"). At studenterhusakliviSlerne
dengang ikke ønskede en hierarkisk kompe
teneefordeling skyldtes frygt _ og erfaringer 

for, at en sådan konstruktion tendentielt

modvirker fælles beslutninger på
indholdsmæssigt grundlag lil fordel for at

nogle med formel kompetence udstyrede
personer træffer beslutninger udfra særlige

interesser og informationer, hvilket trækker
den samlede organisation skævt og dermed
modvirker både den samlede· styrke og de
enkeltes motivation. ansvarlighed og iderig
dom.

Men nu har vi cn bestyrdse, og der kan nok
ikke være anderledes; både fordi de ydre krav

om dette består og fordi en ikke-hierakisk

kompetencefordeling fordrer en aktiv demo
kratisk deltagelse af alle involverede - og
dette er huset (i tråd med tiden) ikke i stand
til at leve op til.

Traditionelt er bestyrelsens ansvar at vareta·
ge en organisations fælles anliggender mellem
generalforsamlinger. Konkret gælder der det
for huset, at der på generalforsamlingerne kun

i ringe grad udstikkes retningslinier for, hvad
bestyrefscn skal arbejde på j den følgende

periode. Dette er da heller ikke muligt, da
dette dels vil overskride en generalforsam
lings kapacitet, dels er det ikke muligt at fore
gribe det næste halve års vigtige valg. For at
bøde på delte er stormødet (og repræsentant

skabet) oprettet. Er talen om ree1J demokrati,
så er det en papnæse at tale om, at bestyrelsen
er husaktivisternes valgte repræsentanter _ ar
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vi altså har et repræserltativt demokrati. Skat
bestyrelsen virke på demokratisk vis, må den
aktivt inddrage husaktivister i alle relevante
beslutninger - dvs. beslutninger af væsentlig
betydning for husets fremtidige udviklingsret

ning. som der ikke på forhånd er fælles
beslutning om.

At bestyrelsen oppebærer det overordnede
ansvar for husets drift indebærer også en pligt
til at søge alle re:evanre oplysninger for belys
ning af enkelte sager, samt - vigtigl! - ikke
bare at arbejde med de problemer, der formu

leret stilles bestyrelsen, men også en pligt til
selv at tænke og handle videre på husets
udvikling og hvad der kan tænkes at forhindre

dette. Hermed mener jeg, at bestyrelsen har el
særligt ansvar for at bringe bl.a. de i dette

skrift nævnte problemer mod en løsning 
selvom det kan synes svæn, selvom andre
løsningsforrner end afstemninger fordres og
selvom det, da man lod sig vælge ikke var
det, man forestillede sig, at beslyrelseshvervet
indebærer.

Dette synes jeg ikke de hidtidige bestyrelser

har gjoI1 særligt imponerende - heller ikke
den nye. Men det synes som om den nye

bestyrelse - efter nogle indkøringsvanskelig
heder - nærmer sig. Det håber jeg da.

3: DET SIDSTE ARS KONFLIKTER.

Til Slor irritation for alle ak-tive i huset er
mange møder gået med relativt ufrugtbare

konflikter, primært manifest udspillende sig

mellem folk fra S.M.SfYggdrasil (især Pelle
og Per) og folk fra Regnbuen (især Anne,
Kalle, Birgitte og undenegnede). Fra manges
side - de, man i denne forbindelse kan kalde
"mellemgruppen" - er de eneste forslag til en
"løsning" af dette problemkompleks enten "gå
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udenfor og slås" eller "det forbydes hermed at
tale derom". At dette ikke har fremmet en
løsning forekommer mig åbenban. Det synes
mig som om mange opfatter kontrover!>eme

som ubehagelige på en sådan måde, at det ar

høre efter, hvad der egentlig siges undgåes.
Som om det for alt l verden er vigtigt ikke at

tage stilling - skiftevis med henvisning til at
del er "personligt" eller "politisk". Jeg mener
ikke, at det hverken kan henf(lres til "person
ligt" (og skulle dette være en grund til at være
ligeglad') eller "politisk" (og i hvilket
samfund er politik en selv uvedkommende?),

men at det handler om væsentlige spørgsmål
for både personer, den politiske udvikling of!

S/lIdenlerhuseI.

Jeg vil ikke her tale for mit synspunkt ift.
konflik.1:emes' indhold, men opfordre husakti

vister til at tage et egel standpunkt. fremfor
aktivt at undgå dette

En måde dette umiddelban: kan gøres på, er
at lytte efter, hvordan der tales: Tales der
udenom, bruges der truster, bruges der fjen
debilleder, lyves der eller tales der mod bedre

vidende, skjules egne interesser, skjules infor

mation, tales der i magt fremfor i indhold.
benyttes angstfremkaldelse som magtmiddel.
argumenteres der med fordomme og, antiintel
lekmalisme (1!). Bl.a. netOp fordi disse

forhold smadrer en fælles snak om huset, og
giver "flimmer" og Gendskab og trækker

møderne i ufrugtbare langdrag.

Historien giver mange skræmmeeksempler
på. hvad følgerne af en "mellemgruppes"

forskyden af problemerne til kun at omhandle
"yderfløjene" kan føre til. F.eks_ var det

faktisk det tyske socialdemokrati, der aktivt
demonterede demOkratiske rettigheder for at



Husavisen nummer 1,1992, Stu{lenterhusel

undgå fascismen i Tyskland mellem 1928 og
1932 - for ikke at tage opgøret med fascis~

men. Og det gik som bekendt ikke særligt
godt. Læten af dette: Søg opl)"sninger, tag
stiUtng, firtd dig ikke i uretfærdigheder, bland
dig (selvom du ikke mener. at det lige nu er
dine private interesser, der er på spil) ~ prøv
at fmue ud af, hvad det handler om.

!Jet rar;-lå det. Som del kan ses.
har feJT forsøgl IldC' al formulere mq om
lonfliltlernes !Ormer - or 7J.-ke- indenfor
dem - llden al del do!, er (diedes /;e/I
II/en forhjbent~7 for/sff'II:or deballell. C{P

lilis del er form;i!<:/jt'nl'igl. }(;m de//c
folge~,~ ojJ af el gr!Jflrkiere indlæg om
Ilogle fOF husel - 0a mdllfft' emdre 
ual1/arede sjJC1F/små/: som sladlj IUFer .
I eA:s: om Df·ad er fascisllIe/O'el
fascistoide" ~ o-f del /rall jo .'ære al
leks. Felle nar noge{ a{ skrir,'e IJerM 
om den evenlue//e oerell/je/se al en
an/ilommunistisk 1ump i .5'!udenlerhtJset
lej !far sire;"C1 t'7J /;/Ii' opiaw tIl sllld/eI
omhandlMde. 1JrorJedes man
forsjminf.sIl1elodoI0ff/~1: /ran overvf:ie del
prtJbAm al itJrs/'-p mptj (1i1J.: 1p; t!flsKPr
at s1Ju/e oeres iole/e.syer - 06 oellc /lled
huse! sØm e/rsempel IIri~ n0l'f'J7 ønSKer
PO kopi iJeFa! sj henvendjer {I! mit.

lærllj hilsen if'sper.

1.1. SJko'lLJk- i()l]l}go'lL"IVle .1.1
Skakopgave for tænksomme
hoveder:
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HVid trækker og får gellinstopstilling i 10
træk, (Fra S. Schneider 1956).

Løsninger afleveres- i skakgruppens
dueslag.

Skakgruppen forventer at genoptage
aktiviteten til efteråret, se meddelelse j

universitetsavisen.

\~i~tori~ke \
I doklÆmenter i~~

J den grad der ikke er mange indlæg til
Husavisen, vil vi løbende bringe skrifter fra

Swdemerhusets historie.
Her jolger en arJikel skrevef af "husakrivis
ler" f seplember 1990. Arliklell omhandler
bl.a. , historien frem mod Studel1lerhllsets
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officielle godkendelse ol{ ml/lige modeller fnr
lal/arbejderes iudgiiell i huse/o

DEBATOPLÆG: STUDEN
TERHUSETS SITUATION OG
FREMTID.

Foreningen Studenterhuset (FS) har siden
1984 rådet over Købmagergade 52, stuen og
I.sal. Og med udgangspunkt heri er der udar

bejdet en samlet plan for et funktionsdueligt
Studenterhus centreret omkring al være et

fagligt. kulturelt og socialt mødested for aJle
studerende ved Københavns Universitet.

AJle planer har taget udgangspunkt i. at de
nuværende to etage-arealer i nr. 52 - 1300

kvm • ikke er tilstrækkelig til at kunne udgøre
rammen omkring et levende hus. I planerne
har derfor også indgået kælder og 3.sal i nr_
52, samt stuen, 1/2 I.salog 1/2 2.sal i nr. 50.

Gvf Delprogram og Indretning, marts 1984,
og skitsen herfra i bilag l). Det har dog af
politisk-administrative grunde ikke været
muligt for FS at få råderet over de tilstødende
lokalearealer. Dels bruges de af andre

(forskellige fag. der er kommet inel også efter
at de midlertidigt har stået tomme, saml
private lejere), og dels har studenterhuset
ikke kunnet opnå tilsagn om husets etableliog
fra Undervisningsministeriet, hvorfor Univer
sitet har været tilbagehotdende med at forcere

en udvidelse

Med Haarders brev (26.6.1989) åbnes der
endelig op fOf at studeJlterhuset kan komme

videre. Som det hedder vll han ikke længere
"modsætte sig, at un.iversitetet inden for sin

ramme afsætter penge til et studenterhus, når

blot der sker en ligelig behandling af alle de
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studeotergrupper, der kunne tænkes at bruge
huset".

Med dette brev blev der åbnet for. at FS og
KU kunne begynde at tale sammen om den

nødvendige ombygning og udvidelse af
studenterhusets aktivitetsrum En første

ansøgning hertil var færdigudarbejdet novem
ber/december 1989, men efter uformelle

drøftelser med forskellige personer indenfor

universitet stod det klart, at den ikke var
præcis nok mht, hvordan det administrative,
renovering/ombygning mv skulle sættes i
gang. Dette forte til udarbejdelsen af en ny

plan "Ansøgning om bevilling til Studenterhu
sct, apl il 1990". Og Københavns Universi

tetfUniversitets Rektor v/ Leif Christensen
har d.20juni svaret på denne ansøgning.

I svarbreve! lægges der op til et fortsat arbej·
de med etableringen af et studenterhu~, dog
med to præciseringer: at det er sidste chance

nu for etablering indenfor en overskuelig

fremtid, og at ændrede økonomiske vilkår
betyder. at planen "ikke kan ske, som
foreslået i den oprindelige plan", og "ej heller
således som huset pt. fungerer og rænkes

udvidet jfr. den fremserrdte rapport"(s.1-2).
Herudover indeholder svarbrevet en del yder

ligere præciseringer omkring, hvordan univer

Sile! ønsker, at den viåere udformning af det
juridiske, det økonomiske og det styreJ~

sesmæssige skal finde sted. Disse præciserin
ger er formuleret som næsten ufravigelige
krav til FS. Desuden går svarbrevet ind på de
muligheder, der ligger i studenterhuset, men
her er overvejelser mere af forslagsmæssig
karalcter. omend det bør "indgå i ovcrvejelst:r

ne, om en aktivitet allerede har nmeEge vilkår
inden for decentrale studenterfaciliteter
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eller uden for universitetet, om aktiviteten
hænger sammen med andre, ønskede aktivite
ter og evt. er akti .... itetsskabende. De aktivite
ter, der prioriteres højesl bør tilsammen være
åbenbare studenterhusaktiviteter og egnede til
at tegne husets profil"(s.5). Omkring den
indholdsmæssige udfYldning af det studenter
sociale, kulturelle og faglige lægges beslut
ningskompetencel1 således helt over i FS's
hænder - dog sætter økonomi klare grænser,
idet aktiviteter primært skal være "selvbæren
de eller ideelt indtægtsgivende"(s.4).

OM HUSETS HIDTIDIGE fUNK
TIONSMÅDE.

De mange aspekter i svarbrevet skal ikke
gennemgåes. Men næ\:nes skal. at der i brevet
ligger en klar miskreditering af husets
nuværende styrefonn. Den le....er ikke op til
vedtægterne for FS, og den ses endvidere
som direkte grund til, at huset endnu ikke har
faet en cafe-bevilling. Hvori delle specifikt
består præciseres ikke, men svarbrevet kred
ser omkring en for løs beslutningsstruktur og
en manglende klar bestyreJseskompetence.
Hertil skal blot bemærkes, at FS selvfølgelig
overholder vedtægterne, og at FS gerne ser
de punkter udpeget, hvor detle ikke sker.

p rablernet synes derfor at være et andet,
nemlig forskellig opfattelser af, hvordan den
daglige ledelse af huset finder sted. Og på
dette punkt har der også i hele husets historie
været tvist mellem FS, KU, DVU og Under
visningsministeriet. Tvisten har gået på, i hvil
ken grad bestyrelsen samtidig, eller direkte
som et hierarkisk centrum, har skullet være
daglig ledelse mellem de halvårlige general
forsamlinger eHer om den daglige ledelse har
været husets brugere!brugergrupper indenfor
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de rammer, som generalforsamlingerne afstik
ker. Huset har altid holdt på det sidsle ud fra
at en så stor direkle brugerindflydelse er at
foretrække, dels ud fra almindelige demokra
tiske principper. men også ud fi-a, at det på
længere sigt vil gavne atle parter i kraft af en
øget ansvarlighed overfor husets mål og
værdier. Huse! har derfor ikke arbejdet med
en modsætning mellem bestyrelse og direkte
demokrati, men har gennem etableringen af
en flad intern arbejdsstruktur søgt at ophæve
denne i del daglige arbejde - selvfølgelig
indenfor vedtægternes rammer. Den tilsyns
pligt en bestyrelse har er ikke henned tilside
sat eller underkendt, men den er blevet prak
tisk, idet bestyrelsen samtidig har været med i
etablering og udvikling af de enkette ·aktivi~e

ter.

Om del er dette - denne manglende daglige
adskillelse mellem bestyrelse øg brugere med
udstrakt kompetence til brugergrupperne, der
selvstændigt handler indenfor vedtægterne og
generalforsamlingsbeslutningerne. formidlet
gennem kontinuerlige hus- og stormøder 
som universiletet har i tankerne gennem sin,
egentligt ubehageligt uklare og insinuerende,
kritik, er det ~elvfølgelig ikke til at vide. Men
det må afklares nærmere_

Der er en anden ting at bemærke tir kritikken
af bestYfeisen. I svarbrevet påiægges denne
ansvaret for, at der blandt andel endnu ikke er
opnåel en cafe-bevilling. Det er ikke rigtig. På
tale er - med et lånt udtryk - d(ldboldssitua
tioner. For at fa en bevilling skal visse prakti
ske betingelser være opfyldt, fx. rindende
vand. Og sådanne fornold har huset ikke
kunne etablere pga. manglende økonomi,
endsige ~eJvkompelence til ombygning af
huset. Samtidig har universitet kun vist fonne1
vilje til at påbegynde det nødvendige arbejde
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ud fra de prioriteringer, som huset har lagt
fi-em. Ingen i huset har bedt om nye lokum
mer bagest, de gamle ....ar go'e nok ~ og allige
vel gås der i gang med dette arbejde, samtidig
med at lovet og basalt nødvendigt arbejde
som istandsælning af respektiv nye døre,
indbrudssikring, kølereparation, udbedring af
el-installationer osv. osv. helt udebliver. Ej
heller har huset bedt om, at husets eneste,
improviserede, bad skulle fjernes med
begrundelsen, at det "ikke skulle udvikle sig
til en badeanstalt". Der er muligt den beslut
tende myndighed selv har bad derhjemme,
men det kan andre jo ikke bruge, og desuden
var badet sat op for studemerhusaktivister,
der skulle arbejde med andel i huset end hvad
der hele tiden ligger på spidsen af en blyant.

Bevillingsproblemet er da også et ældgam·
melt symptom på generelle politisk
administrative stridigheder, på det niveau,

hvor det handler om el studenterhus eller ej.
Og her har huset a\[id været den s.vage part
qua nederst i hierarkiet under staten.

Da huset i sin tid blev gi....et til FS, så skete
det gennem overdragelse af en nøgle, og
samtidig skulle det juridiske, økonomiske
mm. afklares. 1 praksis betød delte en funda
mental usikkerhed og uklarhed på, hvad
brugsretten indbefattede. Og her har det
været op Iii de enkeite studenterhusaktivister,
inel. bestyrelsen, selv at finde handleniveauer.
Bare det at sætte en tegnestift i en væg, eller
male, eller at fjerne de fastskruede borde, så
det var muligt at lave andet i huset end at
spise madpakker, kort sagt at gøre huset
brugelig, 'ah dette var noget som ingen havde
kompetence til at udtale sig om. Og blev der
spurgt ud af huset lil universitetet, så fik man

svaret, at man skulle afholde sig fra ændrin
ger. På dette punkt har universitetet været en
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ekstrem bureaukratisk hæmsko. lord har man
argumenteret for husets eksistens, men i prak
sis har man ikke ønsket at gå med ind og tage
et medansvar for dets etablering.

Ligesom universitetet har fralagt sig et
medansvar for egen disposition, ligeså kan det
også konstaleres at diverse studenterhusbes
tyrelser overvejende har handlet ligeså i
forhold til husets brugere og brugergrupper.

Det som bestyrelsen har kunne give videre 
uden at blive besJ..."y1dt for overgreb på stats
ejendom . har været, som universitets forhol-"

den sig, et "vent og se". Samtidig har besty
relsen kun kunne varetage sit mandat i den
udstrækning, at de brød dette. l fagspecifikke
tenninologi har vi her en "dobbelt.binding",
hvad der som bekendt, overfor enkeltindivi
der, er grunden til skizofreni: den stadige
handlingslammelse. .

Desuden har bestyrelsen været stillet over
for det selvfølgelige krav om, at huset skulle
være så åbent og frit tilgængelig for alle
studerende som muligt, hvilket i praksis har
betydet, at bestyrelsen har måtte bruge
forhåndenværende ressourcer på at være
servicemedarbejdere for enhver bruger af
huset. Hertil kommer så også arbejdspresset
fra, at den af universitetet lovede jævnlige
rengøring er udeblevet. Det kan derfor heller
ikke undre. at der ofte ikke har været hæfter
til fi-emme af nye initiativer og ideer. Da huset
endvidere aldrig har haft midler til egenttige
arbejdsredskaber, så har ethvert praktisk
fremstød - bordfjeming, rydning af lokaler,
malerarbejde mv. - måttet finde sted via til
lejligheden lånte redskaber. Utilfredsstillende.

Om noget er ovenstående tæt på husets
hidtidige grundakse: univerSitet har glimret
ved at undlade at overgive faktisk kompeten-
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ce til huset - dette har endd1!o været muligt at
gøre i kraft af den betydning som universitetet
har tillagt et3bleringen af huset ud af til over
DVU og Undervisningsministeriet ~ og
studenterhusbestyretser har vedvarende og
omkring samme læ.'>t undladt at tage den
kompetence til autonomi, der var nødvendig
for at bryde med gemagen opdukket passivi
tel. Mangen er den studenterhusaktivist, der
har givet huset og universitetet fingeren for at
være kun en hæmsko for nyt. Og der må også
undres over, hvor energien kommer fra. til at
så mange så vedvarende dog har fået fodfæste
og ikke giver op.

Der ligger i svarbrevet fra universitet en
underkendelse af, 3t universitetet selv er en
del af ovenstående problemstilling. Den gives
i ren fonn videre til bestyrelsen i fonn af
diverse kritikker for manglende ansvarlighed
(5.2) - men på sin plads må være at begynde
at tænke tanker om, hvem det egentlig er, der
har foretaget ansvarsforflygtigeiser, og som
tror det kan fortsætte som hidtil!

Nu er det selvfølgelig muligt at spille dette
tilbage til universitetet. Men bureaukratiske
løsninger fører dels ikke så fandens langt og
er dels spild al go' energi. Mere formålstjen
ligt er det at få et indholdsmæssig samarbejde
med universitetet omkring, hvordan kvalilntiv
social, faglig og kulturel studentervirksomhed
kan udvikles. Universitetet har i forvejen til
opgave at l-valificere samfundsudviklingen på
videnskabelig måde, dvs fremme det almene
arbejdes standpunkt, gennem uddannelsen af
kandidater, og en sådan viden og arbejdskraft
må selvfølgelig stilles til rådighed for studen~

terhuset, lige som huset aktivt må gribe
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denne. Al det indtil nu er kommet til en over
vejende bureaukratisk disput de involverede
parter imellem kan også ses som effekt af. at
ansvarlige kollektivt har undladt at vægte
udviklingen af det indholdsmæssigt betyd
ningsfulde. Huset synes på dette punkt også
at stå overfor en ny fase i sin egen historie.
Medens start fasen var en aktiv bestyrelse, der
argumenterede sig frem mod ordentlige
brugsmæssige og solidariske vedtægter, men
som endte op med, gennem bureaukratisk
håndvrid, at måtte acceptere generelle fore
ningsvedtægter, så overgik huset til den "lan
ge yandring", hvor dets aktstykke samlede
støv i næsten 5 år i Haarders skuffe. I al
denne tid nåede studenterhusaktjvister at
bygge huset op på ny en ti-gange, een gang
per semester, hvor bestyrelsen blev mere eller
mindre ligegyldig som andel end et praktisk

arbejdende organ. At bestyrelsen steg ned fra
sine tinders var faktisk også det eneste
ansvarlige at gøre. For del videre, hvor det er
muligt at forestille sig, at gøre huset åbent
døgnel rundt, alle ugens dage, gennem et
yderligere væld af forskellige aktiviteter, vil
det igen være nødvendigt med en genetable
ring af el, egentligt særskilt, bestyrelsesar
bejdsniveau. Det indtil nu praktiserede ugent
lige bestyrelsesmøde med husgruppen, og det
omvendte heraf ugentlige husgruppemøder
med deltagelse af bestyrelsens medlemmer,
kan derfor passende suppleres med yderligere
selvstændige bestyrelsesmøder, hvor det
kollektive overblik reflekteres endnu engang.
I den udstrækning, der kommer intern øko!,!o
mi i huset, vil dette også sætte flere særskilte
arbejdsniveauer, der kræver længerevarende
og kontinuerligt fokus.

Husul'isen nummer 1,1992, Studenferhuset

OM FREMTIDIG PROFESSIO
NELlSEMIPROFESSIONEL
DRIFT.

En eentral akse i svarbrevet er kravet til
huset om at etablere en professioneVsemipro
fessionel drift. Der lænkes i første omgang på
en ansat leder (administrator og koordinator)
og en ansat betjent/portner/teknisk forvalter.
Herudover "vil der - afhængig af aktivitetens

art og omfang - formentlig skulle ansættes og
lønnes ansvarlige ledere for enkelte, perma
nente aktiviteter/områder". Universitetet er
her på det rene med, at dette er udgift
skrævende, og al flere aktiviteter "i bedste

fald først efter en periode vil blive selvbæren
delindlægtsgivende", og det foreslås derfor at
det undersøges, hvorvidt "udleje/disposition
sret over rum/dele af huset til beslægtede
aktiviteter under egen styring vil kunne bidra
ge til at skabe det økonomiske grundlag for
husets drift"(s.5). Da huset i forvejen er for
lille - og stadig overmåde upraktisk indrettet
gående mod det ubrugelige for store områder
af etagearealet - er forslaget om ekstern udlej
ning af 10kaJer imidlertid det samme som
husets afVikling som studenterhus.

Uden at nævne det er det egentlig også
"beboerhus-modellen", der således lægges op
til, dvs en husstruktur, hvor der gives tilskud
tii underliggende drift, husleje, varme mv. og
til et minimum af administration, der så skal
anvendes til surplus-virksomhed og

atbængig af det vellykkede udfald heraf skal
indtægterne herfra på lang sigt så sponsorere
større og større dele af de samlede
grundlæggende dri:~sudgifter. Uden at
forklejne beboerhusmodellen, så lider denne
dog meget af en slags omvendt bureaukrati:
en administrativ bund, hvorpå mennesker går
og går ud igen efter endt aktivitet. I sig selv
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er dette problematisk ud fra et nærdemokra
tisk brugerprincip omkring daglig indflydelse
på relevante betingelser, idet indholdsmæssio
koordinering brugere og brugergrupper imel
lem alene henlægges til en næsten anonym
administration, til bestyrelsen og til general
forsamlingen. Desuden er beboerhus
modellen primært en model for et geografisk
afgrænset område - og det ikke just derte, der
er karakteristisk for brugerne af et studemer

hus. Her vil det være brugere fra det meste af
storkøbenhavn - og fra udlande! - der sætter
hinanden møde omkring faglige og ret beset
tværfaglige imeresser, og som ønsker at indgå
i en indholdsmæssigt storsa.mmenhæng, hvad
der netop ikke er mulighed for andre steder.
En anden model end beboerhus-modellen må
derfor søges for studenterhuset.

Nu har problemet om ansattellønnede perso
ner altid været et uoverskueligt stridspunkt i
huset. På den ene side har stået opfattelsen, at
dette skal man ikke have. idet det sp!itler ved
at nogen far løn for at ..·ære virksom, andre
ikke. Det er overhovedet problemet om at
være arbejdsgiver for frivillig arbejdskraft
respektiv arbejde gratis under andres

kommando. På den anden side har stået
opfattelsen, at ansatte kunne bruges godt til
at sikre kontinuitet i del daglige og til at vare
tage/samle det op, som ellers ikke blev gjOrt.

El lignende problem har fandtes på området
"aktiviteler med henblik på penge". På den
ene side en opfattelse, der ud fra en meget
stringent driftsøkonomisk betragtning ønsker
aktiviteter, der kan gøres overskudsgivende,
fx. centreret omkring cafeen. Så må man
senere lægge vægten på at fa det sociale,
faglige og kulturelle op aE stå. På den anden
side en opfattelse der vægter. at huset skal
være en levende livssammenhæng uden
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LOSNINGSMODELLER.

huset, gøre det til en ø, en niche, er derfor
ubrugelig. Snarere må der være tale om, at
det af etablere sig i huset og udvikle dette kun
er muligt gennem en samtidig udvidet beboe
liggørelse af det omgivende generelle

samfund.

I det følgende skal 4 modeller opstilles. De
første to modeller skal behandles kort, dels
fordi de er kendt fra mangen anden side, og
dels fordi de meget vanskeligt lever op til de
krav og udfordringer, som et levende hus har
brug for til virkeliggørelse af kvalitativ

studenterfaglighed. Hermed også sagt, at
huset må stille sig meget kritisk overfor en

praktisk indførelse af disse.

Der er sikkert flere løsninger på problemefl1e
om ansatte, driftsøkonomi og det studenter
sociale, faglige og kulturelle. Men centralt må
være, at der ikke sker en yderliggøreIse
mellem det teknisk-administrative og 'det
fagligt-indholdsm'æssige som ved beboerhus
modellen. Det er derfor ingen løsning at
bygge en administrativ grund op for vilkårlige
akliviteter; eller omvendt bare at prioritere
udviklingen affaglige aktiviteter uden hensyn
tagen til økonomisk-administrative betinge]·
ser. Det er godt nok en sådan opsplitning og
hierarkisering af menneskelig virksomhed, der
pI. er i vækst i samfundet. Men som el
krisefænomen kan den da heller ikke danne
model for fremtiden - og da slet ikke for el
studenterhus, hvis ærinde netop tilhører

denne.

~: Der ansættes en gruppe studenler
medhjælpere De danner en art husråd. og har
tilsammen færdigheder til løsning af alt det

praktisk-administrative. Parallelt hermed kan
de enkelte pennanente grupper i huset selv
søge/arbejde for midler til lønnede faglige
medarbejdere

!l: Den fjerde model skal beskrives grundigt,
idet den bryder med svaghederne i de

forudgående modeller. Det er muligt, at den
er for omfattende til den allerførste start 
model) kunne være et bud herpå - men den
kan have værdi som perspektivisk ledetråd
frem imod et fuldt udbygget studenterhus

Modellen går ud på at universitetet tilstår
huset midler til ansættelse af en team af fagli
ge medarbejdere, der skal indgå i de bærende
aktiviteter/grupper i huset. Ikke medarbejde
re, der tager hold om selve rammerne for
aktiviteterne - dette skal fortsat være de

enkelte gruppers eget anliggende, fonnidlet
gennem husets demokratiske organer - men
faglige medarbejdere, der er ~ed i grupperne
og åremålsansat af disse. og hvis primære
arbejdsopgave er at varetage/opdyrke nye
områder, der enten kan indgå i en udvidet

arbejds- og ansvarsområder. Til gengæld fås.
som markant ulempe el uoverstigelig dagligt
skel mellem lønnede. der har ansvar for helhe
den, og i hverdagen umyndiggjorde praktiske

brugere.

11: Ansættelse - ud fra et sekretærprincip - af
en daglig leder, eventuelt suppleret af en port
ner. Denne leder tager sig af ah det praktisk
administrative - som ved model 1, Problemet
med denne løsning er det samme som oven

for.

med lønnet
definerede

l}: En generalforsamlingsmodel
bestyrelse. Fordelen er klart

lativ løsning på probIerne! om husets forhold
til dets omgivelser. Der kan her skæves til de
aktuelle forhand\inger omkring en ændring af
styrelsesloven, hvor der fra Forskningspolitisk
Råd er lagt op lil et udvidet universitært selv
styre. Problemet og stridspunktet er, hvordan
og hvem der skal forvalte denne udvidede

kompetence: en ekstern bestyrelse eller mere
magt til allerede eksisterende organer. Da
kvalitet ikke kan fremmes fra et standpunkt
udefra og ind i en sag. men kun indefra
gennem fokus på det udviklelige, er der at
håbe - og det ser det politiske styrkeforhold
også ud til at effektuere - at det ikke bliver
eksternt sammensatte bestyrelser, der erable
res som styring af videnskabers univers. Det
samme håb eller perspektiver relevant for
studenterhuset: udvidet selvstyre på basis af
en grundlæggende indholdsmæssig defineret
okonomi.

Eet er husets nuværende interne logos, denne
modsætning mellem rationalitet og humanis
me, der er et ganske naturligt spejl for de
studerendes aktuelle samfundsmæssige situa
tion og position. Et andet er husets forhold til
dets omgivelser, såvel universitet som det
generelle samfund. Sidstnævnte forhold kan.
afhængig af den funktion og betydning et
studenterhus skal have. selvfølgelig bestem
mes på mange måder. Et vilkårligt forhold
kan der dog ikke være tale om, idet kun
menneskelig handling i det levende arbejdes
perspektiv har nogen blivende - og dermed
brugsmæssig og samfundsmæssig - værdi. En
definition af forholdet, der går ud på at lukke

ET LEVENDE HUS I GENEREL
DIALOG MED DETS OMGIVEL
SER

kommerciel overvægt, idel dette dels er
udfoldet alle andre steder, og dels drejer det
sig om fokus på udviklingen afkvalitaflvt nyt.

En anIlektering er selvfølgelig stadig en
mulighed. Men det vil ikke være nogen kvali-

De forskellige standpunkter på områderne
har altid været i polaritet. Man kan dog sige,
aE de set fra husets standpunkt ikke er ufore
nelige modsætninger, men at de er blevet det,
nok primært på grund husets uafklarede juri

diske OB økonomiske situation, idet der såle
des ikke har været el medie, en sammenhæng,
hvor det har været muligt at holde standpunk
terne i pevægelse. Det er effekten af del tidli

gere netvnte, at universitetet ikke aktivt har
tilstået ~tudenterhuset kompetence til sig selv.
og husets ditto omkring ikke at tage denne fra

grunden af

Generalforsamlingerne, bestyrelserne, de
månedlige stormøder og ugentlige husgrup
pemøder har selvfølgelig været mødesteder
for ovenstående divergerende synspunkter,
men samlet har der aldrig været samling
omkring det eneste, der de facto har ~"1Jnnet

løse de handlingslammende mOdsigelser i
husets juridiske og økonomiske fundament:
en egentlig overtagelse af ejendomm~n, og
dermed skabelsen af den platform, hvor udfra

nogen går i gang med udviklingen af det
økonomiske, der kræver fagligt indhold på
lang sigt, og andre i gang med det faglige, der
på lige så lang sigt kræver el økonomiske
underlag. Man kan selvfølgelig diskutere om
en overtagelse - en annektering - er en
løsning, eller nænnere kunne have været en
løsning tidligere, men det ville have været en
mere forsvarlig brug af vores statsejendom,
den ejendom der af ydre grunde i strid med
sig selv ellers trues af sin egen undergang.
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gruppe eller føre til etableringen af nye aktivi
teter, flere grupper. Samtidig skal de faglige
personer som kollektivt team tage sig af de
fælles daglige forhold for huset med henblik
på etablering af tværfagsaktiviteter. og aktivi
teter ud af huset. såvel mod universitetets
forskellige institutter og organer som mod de
forskellige samfundsmæssige. bevægelser.
interesseorganiseringer, virksomheder. partier
osv.osv. Alt sammen i ånden af selvforvalt
ningens praktiske realisering. Det faglige
team tager sig af det for huset basale
praktisk-administrative. formidlet gennem
ugentlige koordineringsmøder.

De faglige medarbejde lønnes af universite
tet. der samtidig yder et driftstilskud til de
basale praktiske forh'0td, og mid~eme skal
være af en sådan størrelse. at huset hviler i sig
selv. Disse midler skal så anvendes i perspek
tivet et udvidet åbent studenterhus i generel
dialog med dets omgivelser, og til initiering af
aktiviteter, der kan føre til flere interoe
ressourcer til fælles brug. Da det vil være
husets aktivister, der frivilligt lægger arbejds
kraft hertil, kan det ikke komme på tale, at
producere midler i huset skal overgå til
aflønning af medarbejde og andet fundamen
talt - altså studenterhusets privatisering - idet
husets eksistens for de! første vil bl"lve place~

ret på en knivsæg. og for det andet på udnyt
teisen afgratis arbejdskraft.

Størrelsen af den sum midler, som huse! såle
des samlet skal have råderet over. vil
selvfølgelig være stadig genstand for forhand
linger mellem FS og universiteter, dog skal
der kunne tænkes frem i perioder af 3-4 år,
men princippet er. at universitetet sikrer selve
grundlaget for en basal faglig studentervirk
somhed. Der vil derfor også altid ligge et inci
tament for hver enkelt studemerhusaktivist tit
frivilligt at arbejde for yderligere midler, ikke
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til sig selv, men til den almene students virke i
det generelle samfund som dette tager S·lg ud
ser fra en fælles studenterverden.

Mere konkret skal følgende faglige ansættel
sesområder i form af heltidstillinger foreslås:

a - i en videnskabsbutiklet fagligt og tværfag
ligt værksted. Formålet er at opdyrke
området. hvor studerende og omgivende
samfundsinstanser finder sammen om udform
ningen af konkrete studenterprojekter lil brug
for aftagere. En videnskabsbutik kan - på lang
sigt - tilføre huset midler, idet projekterne for
fri brug af huset overdrager dele af deres
udkomme til øvrige aktiviteter i huset.

b - i rådgivningenlRegnbuen. Her er der kun
tale om en negativ økonomi, idet brugerbeta
ling må være udelukket, når det drejer sig om
mennesker i nød for vejledning/rådgivning/te
rapi. I arbejdet kan også indgå undervisning
saktivitet på relevante institutter, hvorved den
videnskabelige teori-praksis-akse får konkret
kød og blod - lIgesom Folkeuniversitets virk
somhed vil være af relevans. En sådan tunk
tionslogik for en specifik faglig virksomhed i
studenterhuset vil også kunne danne model
for mange andre fag omkring deres genstand 
hvilket er lig indput til videnskabsbutikken.

c - omkring kunst, kultur og debat. Kan
næppe kapitaliseres og er snarere udgift

skrævende. omend deres virke kan føre til
produJ...-tion af aktiviteter, der tilfører huset et
større overskud af den nødvendige kreative
energi.

d - i cafeen respektiv i et spisehus. Her er den
åbne ramme for husets aktiYister, hvad også
husets kreative virksomhed kan trække på i
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forbindelse med kunst. kultur og debat, lige
SOm husets musikbands naturligt kan anvende
cafeen i deres virke. Også her vil der kunne
fremskaffes midler lil fælles/udvidede a.ktivite
ter.

Ovenstående kan umiddelbart indgå i huset.
omend pladsen allerede er for trang, Hertil
kommer at et gammelt. egentlig to, prioritere
de områder - formidling (NV-værksted,
grafisk ....ærksted. foto, tidsskriftscenter,
bibliotek) og mekanik (syværksted,
cykelværksted, grovværksted, keramik) - ikke
er med i ovenstående prioritering. Men skal
der være plads til også delte. samt permanen
te udstillinger, computerrum, teater og
biograf - og det skal der· så er en udvidelse
af huset nødvendig allerede fra nu af Og som
næ'lTlt har universitetet sagt fra til den oprin
delige plan. Problemel kan koges ned til:
hvordan og hvor starter vi med det vi har af
plads. og hvad og hvor arbejdes der videre på
ny plads. Huset ~ og har a1tid været for lille
til at være funktionsduelig _ med mindre der
selvfølgelig nøjes med en cafe og en adminis
tration!

AFSLUTNINGSVIS.

En ting mere, der specifikt skal kommenteres
ifl. universitetets svarbrev, er tanken Om en
ekstern bestyrelse. fx. med Studenterrådet og
MOderate Studenter. Problemet er behandlet
tidligere som værende en dårlig ide; men
hvorfor overhovedet et forslag om en sådan
partspræsentation. der ikke kan føre til andet
end ydre deling af magt, fremfor afskaffelse af
denne. Studemerrådsmedlemmer og alle
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andre studenterorganiserede, der har lyst til at
gøre et stykke bestyrelsesarbejde, har jo alle·
rede muligheden herfor - og indgår da også i
huset. I tanken om en ekstern bestyrelse skju
ler der sig derfor mere en kontrol-, en

effektivitels· og et myndighedsansvarsforlan
gende fia studenterhusets omgivende
kontekst. men hvis ikke man herfra mener. at
huset kan klare dette, så er det mere nærlig
gende at yde stotte og ekspertise til at kunne,
end at umyndiggøre tanken om at studenten
skal kunne blive sit eget hus voksen. Som
man frygter høster man -som man sår vokses!
Derimod vil det være oplagt, at Studen
terrådet og Moderate Studenter gik med ind i
diskussionen og arbejdet med. hvordan husel
bringes videre.

Der er også det forslag at kunne lånel1eje
(dele af) huset ud til andre. Umiddelbart også
en dum ide som kommenteret tidligere. Men
det kan overveje$ • i form af sideaktiviteter 
om det kan gøres til folk, der i forvejen er
med i huset, men hvis aktivitet falder udenfor
de gænge Qg der samtidig ikke er andre der
pt. bruger lokalet. Herved vil det nemlig ikke
belaste, misrygre eller udvande huset. men
give inspiration videre

Udarbejdet af sludenterhusaktivister, på
grundlag af diskussioner i

bestyrelsen, husgruppen og på stormøder.

Dette oplæg fremmes som diskussionsoplæg
til ordinær generalforsamling d. 9. ok"1ober
1990 mhp. beslutning om fremtidig arbejds
grundlag for den nye bestyrelse.
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Til førstkommeJlde repræsenlcmtskabsmode.

Hermed en opfordring til repræsentantska
bet til at gå med ind i et arbejde med at
producere en husavis for Studenterhuset. Det
er prøvet tidligere, for ca. et år siden, men
kun et nr. kom ud.

I husets nuværende situation vil et skriftligt
formidlingsorgan mellem grupper og enkelt
personer i huset være en mulighed for infor
mation, debat og perspektiver, som ellers let
smutter; dels fordi huset nu omfatter så
mange mennesker og grupper, dels fordi vi
stadig mere organiserer os gennem arbejds
deling og ansvarsfordeling. HVIS ikke vi får
startet informations- og meningsudveksling,
vil det nemt føre lil at fx. bestyrelsen fjerner
sig stadig mere fra husets basis (hvordan kan
de andet. hvis ikke denne har liv), at grup
per/enkeltpersoner mister interessen for
cafeen (mngl. indsigt og indflydelse) og
mange andre slemme ting.

Endnu en omstændighed, der taler for en
husavis, er det faktum .. al del som ny i huser
kan være svært at finde ud af , hvad husel
egentlig er - historien med dens perspektiver
og vundne og tabte kampe Uden en forståel
se af historien, er det dels svært at Indgå i
huset, dels svært at udvikle det videre. En
husavis kan være forum både for formidling
af det, der er, samt formidling af ideer lil,
hvad det kan blive tiL Dette er ikke mindst
aktuelt ifm. husets overgang til semiproffes
sionel drift - der nødig skal ende i tom
kommercialisering.

De videnskabelige og tværfaglige aspekter
af huset henvises i praksis hl de enkelte
gruppers interne aktiviteter. Lad os istedet i
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fællesskab forholde os fagligt og samlet til
huset og dets situation.

Mange praktiske oplysninger vil også kunne
finde deres veje gennem en husavIs; fx. refe
rater fra bestyrelses-, repræsentantskabs- og
cafegruppemøder, indkaldelser, arbejdswee
kender, husorden, generalforsamlingsforslag
osv" samt præsentationer af grupper, perso
ner på ansvarsposter mm

Hvad angår de materielle muligheder, så har
vi nu både en PC'er og en lovning fra Uni
om, at de da gerne vil trykke noget sådant for
os

Konkret forestiller jeg mig at en lille
(skiftende) gruppe mennesker sørger for at
indhente og forberede materiale til en
månedlig avis pa f..c la sider, som uddeles lil
mennesker og grupper i huset Dette vil jeg
gerne være med til .. og Karsten (fra Regn
buen) har også givet tilsagn.
Grunden til denne henvendelse til repræsen
tantskabet er dels "en føler" pa, om der l

huset er interesse for ideen, dels en opford
ring til at nogle mennesker - meget gerne fra
forskellige grupper - gar med i arbejdet

Det skulle ikke være umuligt at fa et nr "på
gaden" inden sommerferien.

kærlig hilsen

Jesper



TorsdRg den 23. Maj 1991. rrus JkJisen Nr. l fu'gRng l.
Redaktion Johan Peder Møllet..

for
Studenter r{uset
Leder.

af10han P. Møller (l PM)

Dette er så den første udgave af
vores husavis. Navnet på avisen er
måske ikke for begavet, men det er en
rammende tille.

Dem af jer der læste prøve eksem
plaret vil vide at meningen med avisen
er at få et forum Ilvor vi kan diskutere
alk de ideer og tanker der rører sig i
huset. Hvis det skal kunne lade sig gøre
så må I alle aflevere artikler til redaktio
nen.

Censur og politik:.
Så længe jeg er redaktør vil der

naturligvis ikke blive udøvet nogen
fonn for censur. Det eneste jeg kræver
er at navnet på den der har skrevet ar
tiklen, ener hvis det er en gruppe så
navnet på gruppen. D.v.s. ingen
anonyme breve eller artikler. Det ville
også være rart hvis indslagende er af en
begrænset længede, d.v.s. ikke over tre
A4 sider.

Deadline er hver fre. kl. 17.00.
Hvis der indkommer matrial1e nok ud
kommer avisen en gang om ugen.

International
Cafe.

Den 8. maj bkv Den Interna
tionale Forening v~d

Københavns Universitd grund
lagt. Vore:'!. fonnål er at fremme
kontakt~n mellem danske og
udenlandske studerende hvorved
den udeoJandske sociale inkgra
tion i studentenniljøet skulle
blive lettet. Hovedsagligt vil vi
stå for den Int.:::mutionale Cafe's
arrengementer, mell vi har også
andre ku1tun~lle bud, såsom leat
cr"i1ftner. Vi håber også at runne
bidrage til større intcr.lrulturel
meningsudveksling på unjver
silet.

Den 15. maj er der blevet
valgt formand, kasserer og
sekretær. Vores kontaktadr~'3e er
enten formandens ellcr gennem
dueslaget i Studenterhuset under
'International Cafe'.

Hvcr onsdag vil der være
International Cafe, sidste gang i
detle semesier er den 29. maj,
efter sommerpausen vil vi begyn
de igen den 4. september.

Med venlig hilsen
International Cafe.



udvidelse af. den sam
lede kollektive han
dlccvne,

Projekter
Fra tid til anden - et"pat
gang~ om året - søger vi
også at lave forskellige
fremstød af faglig og
politisk art. Dette for
dels at .få kontakt med
flere inden for d~n

ganske dansk~ und~r

grund, dels for at ud
vikle vores egen prak
sis. Sidste år var det en
Vinteroff~nsiv (s.e pa
piret "Vinteroffensiven
1990") hvor vi søgte at
rejse problemet om det
$ociales hovedkuIse dis
int~gration, nu hvor
profittens
markedsmekanisme og
EF's åbne grænser slår

for døren.
Pt. er vi igang med at
undersøge muligh~d

cm~ for el større bo- og
arbejdssted, på
græsrodsgrund og
tværfaglig basis el
,uppkment til Sluden
terhuset og et barn af
samm~ bevægdse.
Og endelig er vi gåel
igang mc:d, hvordan vi
SOm gruppe kan organ
isere os anderledes ift.
hu~et, nu hvor huset
tager et tigerspring fre
mad, næsten fra uge til
uge. Her ligger der ~n

uløst modsigelse tilbage
fra 6O-eme at bringe
vidre: at enten bliv~

tingene til noget rent
politisk, næsten par
tipolitisk, eHer også en
der del i et rent grup~

peternutisk anliggende.

.andre arbejdede med

.rådgivning ~ men herfm
fik vi primært kun.
hvordan der ikke skulle
arbejdes, hvis del sbllle
være på den, der stod
med problemernes
præmisser. Det var
forhold, vi dengang vi
begyndte med
rådgivning, gjorde
åbent, ligesom vi siden
har fastholdt en total
åbenhed overfor del, der
styre vores arbejde, med
dem det malle invol
vere.
Da vi startede for
mulerede vi arbejdet
således: "Er du flad eller
kokst.T du rundt med
snerrende problemer
med dig selv eller an
dre, uden at du kan 
eller har ressourcer til at
- få gjort noget ved del,
så kan du trække på
rådgivningsgrup. pen".
Delte er ~tBdig en selv
forståelse hos os.
selvom vi gennem liden
har brugt og broger an~

drc ord herfor. Delte
sidste hanler også om,
at vi mere og mere
prøver at flUde
fællestræk og generelle
IfJs-ningsmuligheder i
de problemstillinger, vi
møder, skabe leori
herom, for også på den
ne måde at kunne give
handlemuligheder og
ressourcer vidre til de,
der andre steder, måne
stå med de samme pro'b
lemer. Delte i forsøg på
dels at foregribe proble
mers opståen og dels for
at bidrage til en bredre

dens bekoslning, hvad
der næppe heller er no
gen, der med sine 'men
neskelige sanser' i be
hold pøver på.

Specifikt.
Vi har som gruppe selv
forsøgt at tage kon
sekvenserne af oven
slående, idet vi hur or~

ganiseret os som et ar
bcjdskollekliv: alt dt:l
basale i vore~ liver el
fælles anliggende og et
fælles ansvar. Lige så er
vores gruppe åben; all~

der hat lyst til at væn:
med, kan være med.
Omdrejningspunktet t.'T
udviklingen af indhold
smæssige samarlxjd
småder ~ i de: fonn~ det
kan gøres.

Lidt Historie
Vi har eksisteret i huset
siden 1984, hvor der
forud gik flere ars arbe
jde omkring psykolo-
giske og socio-
psykologiske studier.
Studier der bragte os ind
i, hvad der kald~s en
~Krili~k Psykologin; en
psykologi indenfor
marxismen. Det var
først her, at vi fandt - ud
over udgangspunk:let for
en levende teori om det
levende menneske - del
basale videnskabskrav:
den historiske frem
gangsmåde. Og dette ud
fra, at den eneste vej
bislorien kender er ud
viklingen og løsningen
af modsigelser.
Da vi åbnede i Studen
terhuset i 1985 havde vi
også gjort el arbejde på
at undersøge, hvordan

pilleuddeling via dis
triktspsylciatrien i hjertet
af lokalrniljøer. En an~

<kn tendens er at gøre
psykologien lil et liber
alt erhverv. hvor kun de,
der kan betale over
500,- pr. time, kan få
"behandling", men så
kan de også .fa al den
behandling, det er
muligt "~t betale for"_
Der bliver bare det
tilbage, at ligesom det
er sociale grunde, de:r
skaber psykiske proble
mer, ligeså kan en or
denlig løsning af dem
kun finde sted gennem
ct udvidet og forbedret
menneskeligt fælleskab.
Hertil ydes. af de
etablerede udviklings
t~ndeæer, dog desvære
absolut ingenting. På

detle olIlI'f1de er del i-
miderligtid i.kke u~

tænkeligt, snare
lvæ.rdigmod, åt ka-
rakteren af de fæl
lesskaber, der skal
bruges til overvindelse
af konflikler og nød,
samtidig bilde er
økoloisk og økonomisk
rentable på langt sig.
Så meget om, hvorfor vi
holde fast i det kritiske:
det 'gør vi fordi del ek
sisterende af etableret
art for menneskeligt liv
er hØjsl kritisabel, hvor
for det vigtige må være
netop at øjne det nye,
det der kan pege fre
wad. Det er vel også
kun del., vi skal lære at
udvikle - ikke bare lære
at nøjes med at ovakve
på hinanden og helhe-

privat - og ikke som
vores omfaUende eksis~

tens form i kød og blod.
Så grundlæggende vil
man nemclig ikke vide
af mennesket - og slet
ikke når det af overbe
lastning og af sam
fundsfunderede krisc:r
geråder i konflikt og
nød. Nej! M,m vil vide
af syrnp(omet~ og disse
behandles rask væk 
hvis man ellas kan be
tale eller hvis man
tilhøre en udvalgt
højbagerlig klasse-
gruppe. Og indenfor del
psykologiske område er
det for det meste en nbe_
handlingn, hvor den
'ærede beohandler'
hverken ønsker eller
find~r det fornødent al

gøre klart, hvordan der
tænkes, føles og han
dles, samt hvorfor der
gøres noget og ikke an
det. Dene viser sig også
ved, at mange af de ud
breche arbejdsornriJder
colIer ternpifonner, man
bctjerncr sig af, priser,
ikke virker,hvis det
gøres åbent, hvad del
handtor om; men for
hvem nvirkcrn de, kan
man så spørge? Vd
næppe for anden end
behandleren og <knnes
aUiencer med de
fremmedgørende
forhold i de fælles livs
betingelser!
Vel er billedet ikke en
tydigt. En udvikllngs
tendens inda1for behan~

dlingsområdet er at gå
vil:k fra ansultspsykia
lrien, men del er til

grunden og af luften 
og alligevel planlægges
der fra magtful side en
prouktionsmæssig ud
bygning herunder
broer og byc:r - der fort
sat hviler på forbrug og
vækst for forbroget og
vækstens egen skyld;
eller som en sidste
tanke; den sløsede brug
af jorens råstoffer, der
for manges vedkom
mende er en saga blot
nogle generationer
fremme.
Det er som om, at det
etablerede ::.yslem, og
hde Idoden næsten med,
~k:yndt.'T sig - ved den
måde livet org.miseres
på ~ al fa selvsamme liv
overslådet en gang for
alle, så hurtigt som
muligt. De milliarder af
år kloden har tilbage
som en menneskelig
levetid, ind~n vi om
s\uUes af solen som en
kæmpe rød stjerne, er vi
selv igang med, for
menneskets vedkom
mende, dramatisk al
forkorte. For det første
eT det absurd; for del
andbet er der utiiludeligt
overfor jordens børn.

Psykologien
Det samme gælder
området af psykologiske
problemer og opgaver.
Her nr-bejdes der typisk
under bortseen fra, at
det omhandler sociale
og individuelle forhold i
et udvidet livs tjeneste.
Det psykiske ses som
noget i os, langt inde,
som noget inderligt og i
siwte iwtans som noget

er vi fast i Icritikken, for
herudfra og sø omfat
tende som muligt at
kunne søge del alterna
tive. Og deue handler
om, at når IJ:\8n kigger
ud mod de! generelle
samfundsmæssige liv,
som det Iypisk tilbydes
mennesket idag, så er
det, der primært fmdes
for flertallet, totalt
håbløse arbejd.'l- og bo
forhold. Vores fælles
livsbetingelsCf synes
ikke bare at være go'e
nok, men at V;I:re organ
iseret på en sådan måde,
at de i sig stIv skaber
problemer og konflikt
pil konflikt.
Man kan tænke på
bolig- og arbejd~

sløsheden, der skaber
problemer for de, der
står med det; på de, der
igennem en bel masse
eksamener, mange af
pCTSonlig ligegyldig
værdi, har måttet ud
konkurrere kamme
rater, for så ikke engang
at kunne komme ind på
det fag eller det studie,
man ønsker sig; eller
hvis man .far sin uddan
neJse ikke: al kunne
komme til at arbejde in
denfor det onu<idc, man
finder dejligt og
fornødent for ccn; eller
man kan tænke på
forureningen - blide af

Regnbuen fortæller
et indlæg om Regnbuen og hvad de
laver. Dette er en skrifJig fremstilling
af hvad regnbuen kom med på ~tuden

techus dagen

Det følgende" er lidt
fra Regnbuen, der er
en psykologisk
radgivning i Studen-
terhuset. Det falder i
to dele; generelt om
vores indfalds vinkle
til arbejdet; og
dernæst specifikt om
vores arbejde lige for
tiden.

Generelt
Sdve Regnbuen er en
gruppe, b~st1i.endeaf 14
15 psykologi
studerende og et par
psykologer. der ser sig
selv som et altt.-rnaliv til
det ettablerede :SYs\l:-m,
dels psykiatrien og dels
hov~dparten af det arbe
jde, som psykologer
ellers laver.
Om vi så også er et al
ternativ - og det i posi
tiv forstand - det må del
arbejde vi udfører og
tiden vise. Sdv synes vi
iklce at del er så let at
være "alternativ". Det er
lettere at være krili~k

mod andre og mod
vores livsbetingelser,
end det er at give et
kvaJitativt bud på, hvor
den det hele bedst kan
være og hvordan det
nåes.

Kritikken
Ikke desto mindre hold-



Om at lave avis

Historien om
Studenterhuset

Kalender

Ledige stillinger

aftaler og arrengementCl'
Følgende arrenge- d 31. Fest
menter !commer lil Band: Recover

dit hus i maj. d 31 -1. Elno-
d.24. Fest. graftsk forening
Band: Three Moes~ holder general for-

d. 28. Beslyrelses samIling.
møde. Dagsorden
bliver fremsendt..

I Cafe mearbejdere
I søges
~il cafe i midten af København søgesl
personalle til den daglige drift.
l.>.rbejdet består af lettere ren-9Ørin9!
log severing af drikkevare til vores
~ørstige gæster. I
IÅbnlngstiderne er 12.00-18.00 fraj
fi;S. til fre. indelt i to skift: 12.00-15,OO!

log 15.00-18.00. "
iEfaring er ikke nødvendig d
(oplæring vil finde sted. I

,lo.nsøgning kan ske ved personlig!
jhenvendelse i Studenterhusets cafe il
[åbningstiden. I
I .

I Med venlig hilsen I
L Cafe gruppen. i

lNye adresser: I
I Den Internationale Forening, il

I
Formand: Nya Gregor Fleron
Adresse; Den Internationale Forening I

i cia Nya Gregor Fleron

i Peter Bangs Vej 268 !I,

i DK~1500 Valby

L eller: Dueslaget p_å_~_ørst__e_so_I_. ~vegne

Sommerfer ie.
Nu er der snart som
merferie for de fleste
af os, og mange er
ved at læse til ek
sammen. Det gjorde
at Cafe gruppen
besluttede at d 17.
maj skulle være sid
ste dag. Det viste sig
bagefter al, der var
mange der gemc
ville hjælpe til med
at holde åbent ud
over denne dato. Så
derfor holder cafen
åb<:nt tB den 31. maj.
Da alle de sæd
vanlige cafe folk,
p.gr.a. eksammen og
slige ting, ikke kan
være på deres sæd
vanlige vagter, skal
vi bruge nogle folk
(se annoccn). Så har
du lyst til at passe
cafe en eller andcn
dag inden for de
næste to uger, så
kom og meld dig på
til en vagt i cafen.

Cafen
Denne spalte vil for
fremtiden komme
med meddelser der
vedrører cafen.
Forhåbenligt vil det
være en ny, der
skriver den hver
gang, men denne
første gang er del al
tså redaktøren der
skriver den.

Ny facade.
Som alle må have
bemærket har vi faet
en ny facade. Den
blev afsløret plan
mæsigt den 10. maj.
r den forbindelse
blev da afholdt en
husdag, hvor næsten
alle grupper kom og
fOl1.9.lte om hvad de
laver i buset.

Fester,

HusFest? II.' på somm..-forie.
Jeg ved i!cke om det

Skal vi have en hus- er en god eller dårlig
fest for at fejre al I ide. Lad os høre
semesteret er slut? jeres melll11g.

Hvis vi skal have en .! Jeg vil foreslå lørdag
fest for os her i d. 1 juni som en god
huset så skal el være dag.
snart) før alle tager JPM.

Caf~n har, som vel
alle ved. afholdt fes
ter hver fredag i dd
Ic s~ester. Disse I

fe!>tcr m~d live I
bands har været en
succes. Der har væ- i
ret mellem 200 og !
400 til hvert af disse J På cafen's
ammgementer. ! JPM.

fortsættes i næset
nummer.

80, 82
Dil der tilsyneladende
ikke ska noget i sagen
besætter- ~ studerende
to gange Bispetorvets
annr.::bet. der er det
mest oplagte sted at
plac~re ~t sludcnt~rhus.

UDi. lover at gøre noget
v~d silgetl, og der
nedsættes en arbejds
gruppe sammen med
studenterrepræsentanter.
Studenlerhusgruppen er
nu udskidt fra SR, og
ideerne bevæger sig fra
at være fokuseret pa
kvevilk:år bredere sd i
retnffig af "tværfaglig
s6marbejd~ af vid~n

skab lig karakter". Tyn
gdepunktet i plangeme
bliver nu arbejdsgrup
per, rådgivninger og lig
nende. Idame om bi
ogrnf, teater,
værtshus/spisested o.s. v.
fastholdes, men med er
nu også 20 gruppearbe
jdsrom. Slagordene er
"et tværfagligt, socialt
og kulturelt studenter
nus".

terhus. Tyngdepunktet
heri er biograf, teater,
kantine, sportsfaciliteter
og værtshus. Husct
tænkes administreret af
brugerne gennem cl
husråd.

En kort gc:;nnemgang afhnsets historie,
Redigeret af] esper .
• Vær ikke bange for

at støde panden mod
en mur -hvem siger,
at det er muren der
holder" .
Tiden er ikke rig på
positive historier - så
her er en.

W'erne
Ifm. Universitetds plan
er om udflytning til
Amager planlægges
oprettelsen af nere de
centrale studenterc~ntre,

primært med nenvisning
til studenternes isolere
de liv, frafald o.s. v.

71
Studenterrådet (SR) og
studcnterbevægelsen
bredere set begynder at
arbejde for et (centralt
placeret) Studenterhus.
Udgangspunktet herfor
er den bredere mobilis
ering omkring kampen
for bedre SU, leve-, bo
og studieforhold

75
P.gr.a. nedskæringer
s1ai.nlægger Uni. (stort
set) planerne omkring
studenterhuse. (og
ændrer "Københavns
midlertidige Universitet,
Amager" til
"Københavns Univer
sitet, Amager").

76
Studenterl1usgruppen
uner SR laver en

I ideskitse over et studen~

andre typer, hvor lange
skal de længste artikler
v:eec o.s.v.
Det skal lige siges at
dette nummer indehold
er nogle fejl som jeg
godt er klar over, ,men
som der ikke har været
tid til at rette.
Forslag til emner man
kunne tage op i avisen
er også velkommende.
Husk del tI' Jeres avis.

lPM.

måder Jcunoe bidrage til
husets udvikling.
Vi har ikke selv nogen
(færdige) svar - men for
at komme igang vil vi
selv starte med at
synliggøre og tydelig
gøre, hvad vi som grup
pe laver, blandt andet
gennem en
fonnidlingstavle oppe i
Vær1csledel på l. sai,
hvor vi har de~ vi arbe
jder med af fæl1~s

iUrhoJd (ikke den
enkeltes, hvor vi har
tavshedspligt) vil være
tilgængelig for alle l

huset. Heri ligger også.
at et arbejde som vores,
godt kan være mystisk
set udefra - for hvad er
det egentlig vi laver bag
de ftre vægge, når vi
snakker med folk?
Skal vi selv svare er det
kort: vi prøver 1

fællesskab at finde nye
handlemuligheder ovcr
for de problemer
upåagl.ct deres art - der
stiller sig.

RegnbucIL

Her til sidst vil jeg kom
me med et par ord om
dd at lave denne avis.
For det første har det
været sjovt) og lærerigt.
Men jeg er ikke ufejl~

barlig, så derfor vil jeg
meget gerne have kritik
af dette og efterfølgende
numre. Gerne forslag til
hvordan man kan lave
tingende anderledes.
f.eks. kan layout laves
bedre, skal der bruges

Et sådant split mellcm
indre og ydre frigørelse
respetiv kamp mod un
dertrykkelse må kuDlle
overvindes, også uden
at kimse af nogen af
siderne. Der må også
være en tredie vej. der
styrker dem, samlet og
hva især - men pt.:
hvilken?

Til sidst
Mere bredt handler det
også om, og det har det
altid gjort, at der hele
ti.den a for få ressourcer
owrfor de problemer og
opgaver, SOffi vi møder
dkr selv opsøger. Og
så tænker vi, at hvis vi
kan finde nye og
bredere måd~r at arbe
jde på. så vil vi alle
kunne Bi fk-rc
ressourcer og komme
tællere på vores men
neskelige drøm-me og
basale livskrnv.
Detfor her et åbent
spørgsmål eller opgave
til aUe i huset: hvordan
kunne huset/du tænke
dig, at Regnbuen på nye
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Medlemsinformation
Ira

Srudenlerhusef ved Københavns Universitet

Ekstra Nummer!
Nu er der sA igen ny! fra Studenterhuset. Her er et ekstra

sæmummer, og det handler selvfølgelig om det medsendte giro-korts

anvendelsesmuligheder. Som lovet i tidligere nummer er det hermed

leveret (s.3). Ved et behændigt fører-greb pA denne lille sag. er del

muligt at fravriste den et stk giroindbetalingsblanket, lakket være en

yderst fordelagtig lodret løbende sAkaldt stiplet linie.

Denne lille slips antal anvendelsesmuligheder er sA godt som uende

ligt. Cirundet 'lisse hensigtsmæssige standardkrav til denne teksts

omfang. vil en gennemgang af disse, ihvertfald i første omgang. dog

blive forbigået.Der vil istedet blive fokuseret pA den lille detalje, der

netop adskiller lige præcis denne blanket fra alverdens ligegyldige og

papirflyverpotentielle lapper. Den kan nemlig bane vejen for en besid

delse af det eftertragtede, omend noget undervurderede stempel pA dit

studiekort. Og vejen hertil er forholdsvis fri for belemrende genstridig

heder, eller som man kunne fristes til at udtJykke del: røvlet. Del

kunne feks. foregå således: Kortet udfyldes med navn og adresse, samt

Shldcnto:rtua - Info udpw:. "ormAlt n~ prlJC årlIl'
Al ro~nJn..,n Studcnto:rtuaCf wcd K.bcnfw,vns UnhcnJt.:t.

K.bm...,,...,de 5:1. llSO Kbh. K
Tlf.l5 n la 60 {uoI~l 353:1 li 61 {kont<>l'1

Icd.U.lion 0l Layollh CJu1.:ItLan AAbro

rryt... UnhcnttcteD KcproAldeUnI_ op""''' 1000



medlemsnummer. Medlemsnummeret er det tal, der sldr ved dit navn,

på adressaten. Det store tal. Og så er det ellers af sted til posthuset,

med blanketten under den ene ann, og en halvtredser under den

anden. Al denne renden rundt skulle gerne resultere i et pragteksem

plar af et poststempel, der så fremvises i Studentemusets cafe, assisteret

af et studiekort. Så er den ikke længere. Du forbliver i kartoteket, får

fortsat sendt nyhedsbreve ud, og opnår en lettere tilgang til husets

mange aktiviteter. Men altså: det betyder nul papirsflyverI

DEN NYE ÅRSBRO(JHlJRE
Sidste vintet' t09 vi fol" før'ste gang i Sh..dentel"'hv.sets histol"ie

j",itiativ til at pl'"odt.<ce,.e en samlet bt"ochtA.t"e om stl.-ldel"\tet"hv.set.

Matel"iale blev samlet SQl101.men, og den kom på gade." i febl"'tA.ol'"

92. FOl'"vet\ VQI'" blå og indholdet dækkel"\de fo", de aktivite+el"',

hl-\set t'v.tntnede på davael"'ende tidsptA.l"\kt. Den vat" so.,ntidig

pop«lael"'l 09 de1ol'" blev det tA.den støt"l'"e disktA.ssiol"\ beslv.ttet at

fOr'tsaette "",dgivelsen af dette haefte. e.l'\ del jlAstel'"il"lgel'" og sl.-Ipple

I"'it'\gel'" el'" blevet tilsat} og nV. st&,. den nye vel"'siol"\ klat". Den et" gL1.I,

og Iydet" navl"\et 5tl.-ldente ..hL.\sets )\t"s6t"ochtA.t"e. Het"i stål'" det

lY\es+e af det, det" el'" VDel'"d at viJe om stlA.det'\tet'"hlA.set: Dets histo

t'"ie} stt'"L4.ktv.t'"} aktivitetet'"1 og W\v.lighedet'". Dette et'" det'"fot'" et tilln"d til

all~, det'" ønsket'" at vide tnet'"e +-Iv.set. Kot'n ind og få. et ekseH,plat'".

psssst! et godl tip:

spiller til medlemsfeslenI
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koncerter vil løbe af stabelen hhv. lørdag d. 2. oktober og lørdag d. 4.

december med'musik fra tidlig aften til lukketid I<J. 05.00 kun afbrudt af

korte pauser lU skift mellem bands'ene. Programmeme for de to dage

kendes endnu Ikke til fulde. men det vides dog .at der blandt de
optrædende kan tælles FOXHILL "fLOWERBAND, CA1HARSJS, TI-lE

PROITcrORS, SCREAMiN' ERIC AND lHE ERECTIONS, HARLOW SOLID og
SEAGULLS og mange flere. Det bliver I hvert tilfælde helt klart to aftener

med knald på med lidt af hvert for guitarrockJreaks.

DØ IKKE lANc;SOMT!!!
HVSK. AT DV KAN KOMME TIL

lIDANCE OR DIE NICjHT"
I STVDENTERHVSET

HVER DEN FØRSTE FREDACi I M'\NEDEN.

f})IS'l(OTE'l(

©

Næ.'iie nummer ajStudenlerhus-info udkommer i slu1J/ingen afuktober.
Har du kritik, fars/ag eJ/er ind/æg, så j"kriv 111:

Studenlerhus-info. Sludenlerhllsel, Kobmagergade 52, J150 Kbh. K.
Deadline er 15. oktober.

8

l

StutdLenteJrh.us -info
MedlemslntonnatiO/l

fra

Studenterlll"et ved _h,1IllS l)Jjversitet

d'V..-...~" .~u '9'1'

Ja. så er sommeren (~"'®~II) ved at være forbi. Det betyder forelæsnin

ger. lektier, og grå hverdag. Men det betyder også at det Igen er begyndt

at rumstere i huset ved Rundetårn. Forberedelserne til endnu en sæson er

gået igang. og de første arrangementer er allerede løbet af stabelen. Inden
længe vJJ Studenterhuset Igen være helt oppe I omdrejninger. til at vareta

ge det væld af aktiviteter, som efteråret brlnger med sig. En del forbedrln
ger og nyanskaffelser l huset I sommerens løb, er med til at krldte banen

op. Blandt andet er baren I cafeen blevet udbygget, og vi har også fået en

opvaskemaskine Indstalleret. så vi nu er I stand til at servere fadøl I Sias. En

forestående udsklftning af cafe-møblementet er næste skrldt. og denne

proces er kommet noget nærmere, efter at Universitetets almene fond har

doneret 75.000 kr. til formålet.

Det meste af efterårsprogrammet ligger efterhånden også last. og de

resterende huller vil snarllgst blive udtyldt. Dette nyhedsbrev brlnger derfor

en udførlig beskrlvelse og en oversigt over dette program.

Med Indgangen 1I1 et nyt studieår er IIdspuoktet også kommet til fomyelse

af medlemsskaberne. En opfordring til dette har også fundet vej tli nyheds

brevet. VI står stadig I den situation. hvor opnåelsen af et medlennsantal på

1000 joden udgangen af 1993 er en forudsætning for at Københavns

Universitet fremover vii støtte Studenterhuset økonomisk.

SCuJ.. ac~rh>l' _ ;...10 udgives ar. BAJl8eJrUst

dl fOfallnglell StudftlterhUsct ved~vnsUnlvasltK.
KøbtTwlgspde 52. 1150 Kbh. K

m:35.JZ396D(~) J.532)86J IkOflIDr
~dOCl og I..lyout, Ovisdan A.1bro og frik Aibftdltten

Tryk, UNvB'1.lte\eb~R8- ClpI.aa' l200

. ,



Cjentegning af Medlemsskab I

eller: fil sil fingeren ud!
Så er tiden kommet. Det er nu. alle I medlemmer kan/skal/må fomy jeres

medlemsskab for det nye studieår. Dette gøres I praksis ved at slæbe det

giro-kort, der kommer dumpende Ind af brevsprækken Inden længe. med

ned til posthuset og Indbetale en halvtredser. Den heri resulterende kvitte

ring bringes herefter ned I Studenterhuset. hvor den Oås frem. I selskab

med det nyerhvervede studiekort for året 93-94, inden for behØrig syns

vidde af en nærværende bartender. Det er slet Ikke svært.

Så skal vi nok ordne resten. dvs. pryde kortet med et stempel. registrere

det samlede medlemsantal. søge bevilling fra Universitetet, holde baren

. åben og aktiv. Onde frivillige til det praktiske, booke bands, ajourføre

. kalenderen, Onde huller I kalenderen, rigge lydanlæg til. døje med

lydprøver. nyde smagsprøver. holde kontorfacillteteme Igang. arrangere

møderækker. debatter. happenings. teaterforestillinger, og støttefester.

samt rydde op Igen bagefter. sende disse skrivelser ud. holde styr på de

mennesker. der skal have disse skrivelser sendt ud, holde husmøder.

repræsentantskabsmØder, stormøder, bestyrelsesmøder, og en masse små

unavngivne møder. søge fonde. modtage afSlag. modtage støtte, være

glade over at modtage støtte. og søge yderligere støtte. Som nu for
eksempel ved at appellere til tidligere medlemmer som dig!

PROGRAMMERING
VI vII fra og med dette nummer af Studenterhus-Info komme med en

omtale af musikprogrammet, SOm det ser ud I skrivende stund. Det skulle

give dig en langt større chance for at gennemskue. hvad det er for noget

musik der kommer I løbet af semestret, og dermed give dig mulighed for

at vælge at gå I Studenterhuset lige præcis den aften, hvor programmet

efter omtalen falder I din smag.

Som noget nyt og tilbagevendende hver måned har vi for at bryde

rytmen Indført e!1 månedlig diskoteksaften. hvor der er mulighed for at få
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Indkaldelse til

QENEJ~LFOR5AMLlNQ
i Foreningen Studenlerhuset ved Københavns universitet

Lørdag den 25/9 1993 k!. 14.00

i foreningens lokaler, Købmagergade 52

Dagsorden:
l. vaJg afreferenter og dirigent
2. Godkendelse afdagsorden.

3.Formandens beretning.
4. Valg til Bestyrelse.
5. Indkomne forslag.

6. Eventuelt.

Tit Oeneralforsamlingen har studerende ved KV. som er medlemmrr af Foreningm
Sludmterhuset. IIlpsUt!ingSo- og stemmerel. Der er minimum 4 beslyrelsesmrdlemmer p&

valg, og kandidaler, som ønsker al opstille iii Bestyrelsen. skal senest 14 dage før Ciene-
ralforsamlingem afholdelse aflevere et skriftligt opslillingsgrundlag. Denne dato
(lørdag den 11/9) er samtidig sidste nul for indkomne forslag.
Vel mødt OB husk for alt i verden medlemskortet.

svinget hofteme til dlsco, techno, funk, rock eller hvad nu pladevenderne

Onder på at spille. Første fredas /hver mJneder dermed udnævnt til 'Dan
ce or D/e -Night: efter at de første spæde forsøg med dlskoteksaftener I

foråret har vist sig at være en ubetinget succes. Fredag d. I. oktober er der

dog også livemusik før diskoteket, da Studenterrådet denne aften all10lder

sin semesterstartsfest I Studenterhuset.

I skrivende stund er Studenterhuset allerede åbnet for efterårssemes

tret og lIvemusikken altså dermed startet. så omtalen springer frem til den

27. august hvor DUDES IN LIMOS gæster cafeen med en gang partyTOCk
fra 70'erne (Sweet, Slade T-Rex m.m.). Bandet er sammensat af musikere

fra erfarne danske hardrock-bands f. eks. spiller trommeslageren til daglig I

Prerty Maids. D. IO. september spiller det 20 mand store afroband
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Vi TiÅR i CAfE-GRUPPEN ENdvidERE RUNd, MEd plANER OM A' opRmE

kONVERSA,ioNSkuRSER i bAREN, MEd SPEciEl VÆGT pÅ AR(;UMENTAlioNSTEkNik

OG OVER'AIEIsESEvNElORØqEIsE, iSÆR i fORbiNdElsE MEd pRispoliTik Oli

lukkETidER, dER iføhjE VORES ~id,idiGE ERFARiNq ~AR ViST siG AT VÆRE

UUd'ØMMEliGE diskussiONSEMNER iblANdT VORES publikUM.

ABROFO'MBA, der startede som et projekt p.\ amtsgymnasiet I RoskJlde

ledet af en Ghanesisk gæstelærer. Bandet spiller ny afrikansk dansemusik
og har bl. a. optrådt på Loppen. Før musikken er der lysbIlledforedrag om

Ghana og det projekt. som bandet er en del af. SELlG, som spiller d. 24.

september er ny dansk rock/pop p.\ dansk. med den energiske Tom Sellg I
front. Bandet er yderst velspIlIende og .vækker vel mest af alt minder om

, HVORfoR bRUGE EN fORFÆRdEliG MMSE kRONER pÅ dYRE WORkoUT

PROGRAMMER, NÅR du kAN SVEdE oG SViNGE bAjERE ~Eh GRATis i STudENTER

~USElS CAFE?

Vi ~AR SAMMENSAT ~A TiMERS TRÆNiNGSPROGRAMMER, dER bÅdE

iNdEbÆRER STYRkElsE Af ~ÅNdIEd i ølopkNAPPERøvElsER, OG SERiøs MM,"

GE AF kÆbEMusklER OG STEMMEbÅNd i VARiERENdE kONVERSATiON OVER

bAREN. GROVMOTORikkEN bliVER OGsÅ fiNpudSET, VEd TRÆNiNG i dET

ElEGANTE bEVÆGElsESMØNSTER, dER STORT SET ~AR SOM OVERORdNET FORMÅl

AT kOORdiNERE 4 bARTENdERES bANER UdEN uøNskEdE kollisiONER.

DER ER STAdiq IEdiqE plAdSER pÅ ~oldENE, bÅdE fOR bEGYNdERE

(EIrERMiddA(jENS kAFIE-~old) oG øVEdE (FREdA(jS-PARry-~old), Ah EIrER

EVNE oq TEMPERAMENT.

TilMEldiNq Til diSSE kAN SkE VEd AT dukkE Op Til ET CAfE-MødE, dER AF~o[

dES ~VER ANdEN MANdAlj kl. I 8. 1~ i STudEN'ER~USElS CAfE.

tidlig TV-2 og Kliche. D. 8. oktober står blues/soul-bandet SLINGSHOT på

scenen. Bandet spillede tlI vores semesterstartsfest I foråret og fik ved den

lejlighed sat vældig gang I den. så der er lagt I ovnen til en seriøs svedetur
p.\ dansegulvet. D. 22. oktober vil LOVEMlLK trykke den voldsomt af fra

hoften med deres Red Hot Chili Peppers-Insplrerede rock. et tlght og
melodisk band. For variationens og overraskelsens SkYld vII vi d. 29. okto

ber præsentere Jazz på en fredag aften. Ja, du læste rigtigt, men Ikke hvil
ken som helst slags Jazz.. Det bliver SØREN LEE/ NIKLAS KNUDSEN

PROJEcr, som spillede ved vores deltagelse I Copenhagen Jazzfestival I
sommer. Her overbeviste deres utroligt dynamiske funkjazz os om, at dem

måtte vi have Igen en fredag aften. Bandet er bygget op omkring de to

guitarister søren Lee og Niklas Knudsen. som konstant spiller op til hinan

den med hver deres spillestil og får det op og koge. Det er bestemt Ikke

kedeligt og søren Lee viser Ind Imellem, at han godt kan sin Hendrlx. SA

springer vi helt firm til d. 26. november hvor svenske SHIVERlNG SPINES

atter gæster Studenterhuset, så endnu flere kan ~ mulighed for at opleve

dette helt fantastisk underholdende super-folk-Indle-pogo-rock-hlgh ener

gy band I levende live. Shlverlng Splnes spiller utroligt melodisk og

fremfører live deres sange med masser af energi og sceneshow, og så har

de lige udgivet CD-en 'Garllc Escargots' til pladesamlemes oplysning.

Partyl>and + disk

SÅ FORNY Æ MÆJLÆMSS"-AV II

§ "'O:J HOV HDVII

A DO MÆ..?

MEDLEMSFESf

Lørdag den 6/11

t
J
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•il
o•

Reklame-og en
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FORELØBIGT PROGRAM FOR EFTERÅRET 1993

sruDENTI.IlJIIISUS CAft fJl. I SlMEST1l1T RlGU.MÆSSlGr ABEN

TORSDAG AfTENER
Traditionen tro har vi jazz den sidste torsdag I måneden og her præsente

rer vi d. 30. september CHRISTINA NIE.LSEN KVARJET. som består af unge

men erfame jazmuslkere Med Christina Nielsen I front på tenor og sopran

saxofon. Kvartetten spiller jazz med rødder I bopmusikken og med Inspira

tion fra bl.a. Omette Colemann og Wayne Shorter.
Torsdag aftener kan desuden byde på andet end jazz. bl.a. vII der d.

23. september være besøg af en akustisk udgave af RAVEN CHANT. som

består af sangerinden Catharina Baetz og guitaristerne VlIhelm Thomsen og

Steen Kyed. sidstnævnte er bl.a. kendt fra Acoustlc Guitars med Mikkel

Nordsø. Raven Chant spiller sit eget soul-blues materiale Inspireret af bl.a.

Ricky Lee Jones og Jonl Mitchell.

I
t
r
I
l
!

Mandag
11"""8
Omdag
Torsdag
F~

kl. 12-18
kl. 12-18
kl. 12-2.4 (international Cafe)
kl. 12-2.4
kl. 12-03

IMPRO-TEAnR, CABARET OG STAND UP COMEDIAN.

I løbet af efteråret vII vi også byde på teater. cabaret og forhåbentlIg

vis også komikere som en del af vores program. D. 7. oktober vII teatret

MIS. bestående af skuespillerne Illa Swalnson og Allan Høyer. og pianisten

.. Søren Christensen opføre muslcal-cabareten 'BLÅ MÆRKfR &. RØDE

ROSER' med sange fra bl.a. 'Les MIserables', 'West Side Stol)" og 'Cats' 

alle sunget på dansk. Cabaretens hovedtema er kærligheden og parforhol

det set fra mange sider! Den lyserØde forelskelse. jalousien. smukke kvin

ders magiske magt, ægteskabets opslidende trummerum. slåskampene,

drømmene - og virkeligheden. Som et kJYdderi hertil Indeholder cabareten

endvidere sange om stil. penge og kunst. D. 21. oktober byder vi på

Impro-teatergruppen 'DET HVIDE SNIT. en 8 personers stor teatertrup,

som vil spille teater alt efter hvad du som publikummer opfordrer dem til;

her sætter kun fantasien grænsen. 'Det Hvide Snit' er ustyrligt morsomme

og får dig til at hyle af grin. Udover disse to planlagte aftener pønser vi

desuden også på at præsentere stand up comedians som Indslag fredag

aften før lIvemusikken sætter igang. VI er I øjeblikket I forhandling med

nogle og håber at kunne starte det op som fast Ingrediens fredag aften I

løbet af efteråret.

MARATHONROCK
Musikgrupperne i Studenterhuset vII I dette efterårssemester arrangere

MARArnONROCK to gange. hvor husets egne bands vil tl)'kkeden helt

vildt af side om side med Indbudte bands. Disse to maratonrockkoncerter
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Fredag
Fredag
Torsdag
f~ag

Fredag
Fredag
F~ag

Torsdag
F~ag

Torsdag
F~ag

Lørdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Fredag
F~ag

Torsdag
Fredag

fredag
Lørdag
Fredag
f~ag
fredag

Mandag

t3/8 kl. 23-04 ~DInceor Die MJl/Jr: DISKOTEX.
2D/8 kl. 22.00 LIVf., DIÆU BAN!> (aho)
26/8 kl. 21.00 JAZZ; rARTllMt BOB
27m kl. 22.001.1VE: DUDES IN UMOS (70'er kopleraJSweet. Slade,T-rex) ,
03/9 kl. 23-04 -Dance orDIe NlJl/Jt": DISKOTEK.
IO/C) kl. 22.00 LIVE: ABROfO'M8A (afro. Dlasshow om Gh.vla rør musikken)
17/9 kl. 2Q-oS RUSFEST For alle nyndskn=vne studerende. (Se omtale)
23/9 kl. 21.00 LIVE: RAVEN a-tANT (aukusttsk tr1o) ( soul-blues)
1A19 kl. 22.00 lIVE: SillG (ny dansk rock med mlndel5er om KlIche og tv 2)
30/9 kl. 21.00 fA= OiRJSTlNA NIElSEN KVAKfET
01110 kl. 2().{)S S1UDENFEAAADElS SEMESTERS1"AKI5fES11 lIVlog DL5KO
02/10 kl. IB-OS MARA11fONROCK(se 9mtale)
07/10 kl. 21.00 Muslc.al-cabaretten 'BLA MÆRKER ll.. RØDE ROSER'
08/10 kl. 22.00 UVE, SUNGSHOT (bluesjsoul)
IS/D kl. 12.00 UVE.: (se dagspressen)
21/10 kl. 22.00 1MPRO-T<A1ll1mee. 'DETHVlDESNfr
22/10 kl. 22.00 UVE, LOVEMlLK (rock-funk)
28/1 O kl. 21.00 JAZZ (se dagspressen)
29/1 O kl. 22.00 lJVE, (se d~pressen)
05/1 I kl. 22-OD'/Jance ar Die Nlght :DlSKOTCX
06/1 I kl. 20.00 MEDUMSFEST jfest og farverII)
12/1 t kl. 22.00 l/IÆ (se dagspressen)
19/1 t kl. 22.00 l/IÆ (se dagspressen)
25/1 I kl. 21.00 JAZZ (se dag5pressen)
26/1 t kl. 22.00 lJVE, SHIVERlNG SPlNES (S) nlbage"by popul., demandi'

Her er chancen ror endnu engang at opleve det svenske
super-Folk-Indle--pogo.-roc.k·hlgh energy band. der ftere
gange har~ethuSet med storm. Et MUST.

03/i 2 kl. 23-04-Ddnæ arDIe M '~DISKOTEK
p4/12 kl. IB-OSMARA1H<m (se omtale) .
10/12 kl. 22.00 LIVf., (se dagspressen)
17/12 kl. 22.00 LIVE: (se dagspressen)
23/12 kl. 22.00 L1LLEjULEAmN-HAMMERPARJY

{hvis du er til tømmermænd luleaften1}
26/12 k1.22.00 2. JULEDAGS-DANS FU:SKESTEGEN AF DIG - fESI1

PROGRAMMET ER FORELØBIGT1
Der vII ske meget mere I løbet af efieråret-

Ja. og foråret. og sommeren, og efteråret...men som altid:
månedsprogram f3s I Cafien
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6Y' timeY'ne gY'ål
eY' 1æ.Y'eY'ne Y'ål

eY' Vtni båY'e åndsfoY'ladt?

6Y' bøgeY'ne langel
kolleg,eY'ne tY'angel

skY'åp,lanet ved atblive
lidt foY' glat?

Fodvivi ikke!

Se ikke alting i
b09sidepeY'spel<.tiv!

::,-pild ikke tiden!

Vil dv. ha' et bedY'e
stv.denteY'1 iv

så pY'øv fOY'siden!

- et slags overblik
dtø.

Everything you always wanted to know about

§ t lLludLe III t re ]l' lh.1lllsre t
- but were afraid to ask

dtø.

Mulighedernes hus - de studerendes hus 
dit hus -

§ t 1lllJ re III t re lI' lh. 1lllS re t
strålende ny og gcnnemr~Yiuercludgave af

~ludcnt.c[hysetsArsbrochure
inckholdcr,uc cl væld af interessante infonnalioner og pudseløjerligheder

af ufattelig relevans
for netop DIG!
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Åhh Nej ..
Jkke 61'\dl'\LÆ 61'\ Bl"ochLÆl"e ..

-Eller: Et Studenter-Uvafomoget??

fDer findes en del studerende i denne by. Ja, faktisk er der omkring
18.000 alene ved Københavns Universitet. Det betyder, at der er en
stor gruppe unge, der et eller andet sted har noget til fælles.
Selvfølgelig er studerende ikke en stor homogen gruppe, med ensly
dende ønsker, drømme, interesser og livsmål, men alligevel.
Vi lever allesammen med det evindelige forsøg på at bringe tingene
sammen - til at gå op i en højere enhed. Vi jonglerer med teorier og
opgaver, undervisningsskemaer, eksamener, skrantende økonomier,
boligsituationer, privatliv, og, ja - med de økonomiske og
studiernæssige stramninger, tilmed også modstuderende! Og en af
bindeleddene i denne sammenhæng er det sociale studiemiljø.
Der er iblandt mange studerende en klokkeklar fornemmelse af en
katrastrofal mangel på netop dette sociale miljø. Sådan er det nu, og
sådan har det været før. Derfor var der dengang en del initiativrige
studerende, der insisterede på nødvendigheden af et studenterhus.
Det fik de, og dette står endnu! Mere livligt end nogensinde.
En nærmest eksplosionsagtig vækst har gjort at vi nu står med et hus
der summer af al slags aktivitet, lige fra musik, teater, performance og
dansegrupper til diskussionsgrupper af forskellig art og omfang.
Derfor er vi en del mennesker, der bliver en kende overraskede, når vi
bliver præsenteret for studerende, der er foruden skyggen af kendskab
til dette sted og dets muligheder.
Og det var en beslutning om at undgå fremtidige konfrontationer med
den slags uvidenhed blandt toppen af dansk ungdom, der resulterede
i denne lille skrivelse.
Den giver et indblik i husets historie, dets aktivitetsgrupper, og dets
opbygning, samt et praj om, hvad den nærmeste fremtid vil bringe.
God fornøjelse...
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Opt:a.gelse af aktfvttetsgruppe I Studenterhusl:t
Hvis du/I har tanker om at søge optagelse af en ny gruppe I Studenterhuset, skal du/I
udfærdige en ansøgning med fonnåJ. lokaJebehov, træffetid og kontaktperson(er).
AnsøgnIngsblanketter fås hos bestyrelsen. Bestyrelsen tager herefter stilling til
ansØgningen og kontakter dig/Jer til en eventuelt nærmere samtale. Bestyrelsen tager
beslutning om optagelsen. og fortsat deltagelse l huset vII blive behandlet Igen ved

Hvls du vii deltage I en gruppe
Opsøg gruppen "'ed deres træfretId I Studenterhuset (se side: 6-12) og meddel din
interesse for optagelse i gruppen. Du vU blive orienteret om mål og opgaver for grup
pen. Alle medlemmer af aktivitets- og husgrupper l Studenterhuset skal melde sig ind l
foreningen Studenterhuset ifltllge foreningens vedtægter.
Hvis du ønsker kontakt med gruppen udenfor træffetid. læg en besked I gruppens
~dueslag' på 1. sal - spørg eventuelt på kontoret!

Studenterhuset er Ikke kun Caf'een. som mange fejlagtig' 'ror. Cafeen er en bl~lIldt 14
andre grupper l Studenterhuset.
Grupperne er enten kJassUiceret som en hus- eller aJcdv\tctsgruppe. HusgruppeITIe (fx
Cafe-gruppen) hører direkte under bestyrelsen. hvor man har udpeget en Lve
ansvarlig. Dvs. gruppen fungerer Ikke som en forening med generaJforsamling osv. Det
gør der1mod aktfvJtetsgruppeme.

Hver gruppe fungerer enten som en lotem forening i foreningen Studenterhuset eller
som en klub. Der findes dog regler for optagelse af grupper l Studenterhuset. F.eks.
skal mindst halvdelen af de aktive være studerende ved Københavns Universitet. akti
vIteterne må Ikke være af radsttsk art (nærmere def. I vedtægterne). o.lIgn.
Hver gruppe har deres egne mødetidspunkter I Studenterhusets lokaler. hvor lån af

lokale aftales med Intern booking (se side 5).
Som akttv I en aktfvltet3~ eller husgnippe skaJ man tegne medlemskab af foreningen
Studenterhuset "'ed Københavns Universitet (KU). Hvis du Ikke er studerende ved
enten KU eller anden højere læreanstalt. skaJ den ansvarlige I gruppen udfylde en
bekræftelse på din aktive deltagelse I gruppen. og derefter skaJ du ansøge via din
gruppe (se side 5). Alle grupper er Informeret om dIsse forhold.
Aktl"'lteteme I huset er af forskellig art - der er de mere akademIske OVer halv
akademiske tl\ de sportslIge aktiviteter. Hvad man vælger hænger ofte sammen med.
h",ad man studerer til daglig.
En gruppe kan "'ære lukket for midlertidigt medlemskab pga. lokalemangel. Dette er et

stort problem. som huset forsøger at lØse.
Enkelte grupper tager kontingent for medlemskab. da gruppen arbejder med materia
leforbrug (fx. fotogruppen). Arbejdsbyrden kan være meget forskellig fra gruppe til

gruppe. men du afgør oftest selv din indsats.
Fælles for alle grupper er. at de bruger Studenterhusets 10kaJer. som styres af personer
"'aigt ved en generalforsamling (se side 15). Bestyrelsesmedlemmerne fordeler ansva
ret mellem sig mht. forskellige løbende opgaver og arrangementer. Husets brugere
tages med på råd ved stormøderne. som virker udslagsgivende I beslutnlngerne. samt
ved repræsentantskabsmøderne hvor hver gruppe er repræsenteret. BestyTtlsen tager
sig af de mere rutinemæssige beslutninger. og på områder de har fået uddelegeret af

genc:raJforsamlingen.

"usets Aktiviteter
(

/- .
førstkommenet... ,:;eneralfors..lITlling . Det skal dog siges. ar udbudet at frie 10k..1.Ier er ret
begrænser lige nu (SEffiMBER 1993).

Læs~- og studl~grupper

Som læse- eJler srudiegruppe h~v du/} mulighed for at bruge husets fadIireter _ D~r ~r

begrænser med mulighederne. men de er der. Vi har både store og små lokaler og Hyt·
b.ve tavler.
Huset har nonnalt åbent fra kJ. 12.00. men udenfor denne tid k.."\Jllok.:1.Ieme ogs..\ lånes
efter nænhere ~lftaJe med intern booking.

Brug af Stud~nterbusdslokalr;r
Studenterhusets Cafe og Det Røde Rum [1. sal) k~"\Jl l~\nes efter nærmere aft<\le med
inrem booking. Fonn.\Jer skal have srudenterreJevans, og der IAnes derfor IKKE ud til
privar~fester .
I forbindelse med lånet 501<..:41 J<\ne~lftale og nøglekonlTakt underskrives og depositUm
betales. Endvidere henvises til l.\nealtaJen. Hvis Cafeen skal bruges. skal mindst et
medlem af G.ve-gruppen. som sk.1.I være vagtansvarUg i Cafeen. være tilstede I baren
under hele arrangementer,

Hus-prlsr;r til grupperne
Studencerhuset giver stor pris-reduktion ; b.:u-en pa drlkkev~ver til dl/e grupper. der
.:Uholder møder j deres træffetid. F.eks. er der gratis kaffe/the eUer en øl til 7 kr.

Tegn Medlemskab Af
Studenterhusef

Du k..1ll tegne medJemsk..ili af foreningen Studenterhuset. hvis du er studeren
de ved Københavns Universitet eller anden højere læreanstalt (dvs. mere end
3-Arig videregaende uddannelse). Som Ikke-studerende kan medlemskab
regnes. hvis man er tilmeldt en hus- eller aktivitetsgruppe i Studenterhuset
(ansøgnIng sker via gruppen - se endvidere side 20).

Som medlem kan man bl.d. være med til at at udbygge Studenterhuset ved at
være med i arbejdet for bedre og flere lokaler og meget mere.

Huset er i en rivende udvikling for tiden. men det kan hurtigt gå I stA. hvis
ikke opgaverne lægges på flere skuldre. Vi har det Ikke kun I munden - kom
selv Ind og se!! Vi har været i gang længe. og vi har nu brug for din hjælp.
dine ideer og dit engagement.
Vær med til at sk.."l.be en tværfagligt. studenrersocialt og kulturelt samlingssted
for de studerende på de højere læreanstaJter.

MediernsbevIs gives kun til studerende uden å.rskort og Ikke-studerende I
aktivitetsgrupperne,
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Præsentation af gru~1'1.e
Regnbuen
KONTAKTPERSON

Karsten Madsen 31 68 32 66

Regnbuen er en gruppe, der har til formAl at arbejde for udvikJingen af en solida
risk, menneskeværdig og videnskabelig psykologi. Dette gør vi gennem ugentli
ge fællesmøder og lØbende praksisprojekter. Aktuelt er vi 8 psykologistuderen
de/psykologer. men vi er Aben ogsa for personer fra andre fag/lnteresseomrAder.
Vi er organiseret som et fagligt arbejdskoJlektiv med udgangspunkt i forskning.
uddannelse og formidling. Desuden indeholder Regnbuen en selvstændig
rådgivningsstreng. der yder frivilligt arbejde for mennesker i krise og nød.

Som fagligt arbeldskollektlv mØdes vi onsdage 19-22. Og det dominerende
arbejdsområde er det bevægelsesmaessige omkring udviklingen .af nye kulturelle
livsformer - centralt Idet herredømmeforhold, udbytning og undertrykkelse lokalt
og globalt stadig eksisterer. og fordi den nuværende organisering af de
samfundsmæssige forhold truer med at lægge alt øde.
Vi tager socialpsykologiske, revolutionære og undertJykte problemområder op til
debat, med det mAI at forandre og forbedre verden i et alment perspektiv. Vi
ønsker at kunne blive i stand til at bidrage med begreber og praksisinitiativer til
udviklingen .af bevidst samvirkende menneskelige kollektiver.

Den råddvnlngsmæsslge streng er Regnbuens oprindelige grundlag. Siden
midten af 8O-eme er der, individuelt og i grupper, ydet vejledning/r.\dgiv
ning/terapiforløb til såvel studerende som ikke-studerende. Rådgivningen er
gratis. VI har tavshedspligt, og vi sikrer brugernes anonymitet. Ved henvendelse
og mangel på rAdgivningsressourcer er vi behjælpelig med at finde frem til andre
stØtteinstanser.
Rådgivningsgruppen kan kontaktes hver onsdag kJ 17-17.30 på tlf 35323861.

Musikgrupperne
KONTAKTPERSON

Erik Albrechtsen 31 83 08 IO

Musikgrupperne j Studenterhuset består af 11 bands, som tæller musikere fra fag
som statskundskab, teologi, jura, spansk. dansk, engelsk, psykologi, religionsvi·
denskab og retorik. Repertoiret spænder bredt fra blues til death-metal. Grupper·
ne spllier jævnligt 1Studenterhusels Cafe. deis til almindelige band-aftener, dels
til marathon-rack-arrangementer, som grupperne selv arrangerer et par gange
om året.

Studenterhuset har egne øvelokaler som fordeles på Musikgruppernes møder,
som afholdes månedlig i Studenterhusets Cafe.

Der er meget fA ledige Øvetider tilbage for nye bands for tiden
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Cafegruppen
KONTAKTPERSON

Carin Oberg 3S 32 38 6 I

Driften af Studenterhusers Ute. som er en husgruppe. varetages primært ~1.f en
gruppe studerende, som holder cafeen Aben ~1.lle ugens hverdage som en service
for de andre studerende og gæster.
Hver fredag aften er der levende musik i c..~een og den sidste torsdag i måneden
~l1holder vi jazzaften.
Der ~l1holdes desuden en række debat~meller arrangeret af husets andre
aktivitetsgrupper.
Cafegruppens medlemmer arbejder i Ct.l.feen pa skift å 4 timer. Der er faste hver
dagsvagter og løse vagt~r til fredagsarr.mgementeme og til enkelte weekends.

Hver anden m.mdag (se opslag, eller spørg) kJ. 18.00 holder Cafegruppen møde
j c..~een. hvor vagter til hverdags-arr<mgementer aftales og praktiske problemer
løses. Hvis du er interesseret. så mØd op til c..1.fernøde, og vi finder i fællesskab
en opgave til dig.

Elfenbenstårnet
KONTAKTPERSON

Mads Lund 33 I S 00 34
Erik Albrechtsen 31 83 08 IO

Elfenbenstco'1met er en husgruppe og består af en gruppe studerende fra kulturfor
midling. litteraturvidenskab, d.msk og sp.msk.
Vi arrangerer foredrags- og diskussionsaftener, med emner som billedkunst, litte
ratur, mediekultur, film m.m.
Arrangementeme foregår som regel den tredie torsdag i måneden. Af forskellige
temaaftener vi har haft kan nævnes:
- 10 bud på den bedste Rock-lyrik, med forfatter KJaus Lynggård og rocksanger
Lars K. Andersen fra 'The Poets".
- Splatterfilm som massekultur.
- "Hvad er litterær kvalitet?" - blindreading med forfatter Poul Borum og lektor
Tania ørum.
-"Ladies Night" - oplæsning .af tre kvindelige forfattere.
- "Performance - tableauet i nutidskunsten"

Et arrangement i foråret 93 med titlen "Efter tæppets fald" om ny dramatik,
kuJturjoumalisstik, kunstkritik. samfundssatire m.m. hvor vi havde inviteret Ole
Bomedal og Claes Kast(op)holm Hansen måtte desværre aflyses i sidste øjeblik,
da sidstnævnte .af de to herrer pludselig syntes, at en EF- debat samme dag var
vigtigere, på trods .af, at h.m havde aftalt arrrangementet med os længe før. VI
satser på. at kunne få arr.mgementet op at st'\ i dette studieår. dog nok uden
Claes Kastholms deltagelse. Vi har endnu ikke fastlagt vore emner for studieåret
1993-94, men i vores ide-bank, har vi deponeret; diskussions-aften om TV.:.kvali
tet. Kult·ahen med kendte digtere, Billed-kunst etc.
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18.00) samt en række
møderække-gruppe,

En gang m!tnedligt

F02
KONTAKTPERSON

Peter Jantzen 35 43 25 07
Jens L. Iversen 31 85 64 06

FOZ-gruppen er en foto-gruppe. som startede I 1990 med det formAl at være et
åbent forum for folk, der kan lide at arbejde med fotografi af enhver art. Gruppen
tæl\er idag 23 medlemmer og spænder over arbejdsløse, arbejdende og
studerende.
F02-gruppen er et brugerfællesskab opbygg:et omkring;

1) Studenterhusets visuelle udstyr. - s/h, dias. video. repro og to mørkekamre.
2) Et fællesindkøb af udstyr og materiaJer hos en grossist (rabat 30-40:'10).

Vi mødes fast den første tirsdag hver måned I Studenterhuset.
På mødet fordeles tid l mørkekamrene og materialeindkøb afklares. Mødet er
åbent for medlemmer. .
Farogruppen er åben for ~tentielle brugere .;tf Studenterhuset. Medlem blIver
man ved indbetaling af depositum på 150 kr.. Gruppen er åben for nye medlem
mer, så længe der er plads l mørkekamrene.

Vi mødes den første tirsdag I måneden - i Cafeen.

studerende Mod Racisme
KONTAKTPERSON

Stine Carsten Nielsen 31 31 23 81

Studerende mod Racisme startede i januar 1992 og består nu af ca. 30 aktive fra

mange forskellige fag. ...
Vl arbejder mod racisme og facisme på forskelhge måder - pnmært de, VI ~om

studerende må have særlige forudsætninger for: analyse. debat og oplysning.
Gruppen er tværpolitisk og tilstræber ogs.l at beskæftige sig med de arsagsfor
hold, der ligger bag den manifeste racisme.

Vl arrangerer ca. 10 høringer/offentlige debatarrangemenær årligt, produc~rer

oplysnlngsmatMiaJe. formidler oplysninger om litteratur, laver. pressearbe,de,
samt deltager som oplægsholdere/debattører l hørlnger, l~kalradloeretc. Her~d
over arrangerer vi lejlighedsvis happenings samt samarbejder med andre antira
cistiske grupper omkring diverse arrangementer.

Vl er organIseret med et koordineringsmøde (Torsdag kl.
undergrupper: presse-gruppe. jura-g~ppe,

dokumentations-/oplægs-gruppe og økonomi-gruppe.
mødes alle aktive til internt debatmøde.

Har du spørgsmåJ eller lyst til at være med, .
kan vi træffes hver torsdag fra kl. 15.00 til 18.00 I 5tudenterhusets Cafe.
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r -liversitetets Debatforum
KONTAKTPERSON

Jonas Christoffersen 31 95 92 60
(Der må ringes Indtil kj. 24.00)

Universitetets Debatforum blev dannet j 1991. fordi de hø_jere læreanstalter I
lang tid har savnet et bredt forum for tværf.lglige debatter om aktuelle politiske.
kulturelle og etiske spørgsmål og iøvrigt samvær på tværs af faggrænserne.
De diskussionsklubber, der i et vist omfang har været at finde på de enkehe insti
tutter, har primært været fagspeclfikke, og det har mildt sagt ikke gavnet
kampen imod fagidiotien.

Vi afholder vores debatter den
første torsdag i hver mAned kJ. 19.00 i Studenterhuset.

Efter debatterne er der levende musik, og de obligatoriske kolde fadøl sælges jo
til spotpriser i baren. Der er naturligvis gratis adgang.

Dette års program er endnu ikke endeligt fastlagt. De højest prioriterede er i
øjeblikket: "Moral i politik?" - ''''Genteknologi og etik" - "Ressourceprioritering I
sundhedssektoren" -
"Er vækstfiiosofi et goder og en heluges kulturelt arrangement.
Hvis der er nogen, der skulle have lyst til at være med til at arrangere et arrange
ment, s..\ er de velkomne til at kontakte undertegnede.
Vi pusler også med tanken om at arrangere andet end debataftener. I tankerne
har vi fx. en film-aften, et retorik-seminar, dias-show med rejsebeskrivelser
o.lign. Igen: har DU nogle gode ideer, gennemtænkte eller uslebne diamanter.
så realiser demI
Ring til undertegnede eller mød op på vores faste møder.

Vi mødes første torsdag kl. 19.00 hver måned - inden hvert debat-arrangement.

YggdrasiII
KONTAKTPERSON

Troels Liebgott 35 43 16 85

Yggdrasitl er en gruppe, som beskæftiger sig med den nord)ske mytologi. i be\de
teoretisk og praktisk øjemed.
Det omfatter bl.a. runologi og studier i de oldnordiske/oldgerrnanske myter og
heltesagn. Endvidere beskæftiger gruppen sig med at praktisere runelære, rejser,
seidlære med meget mere.
Det er gratis at blive optaget i Yggdrasill! Alle eventuelle udgifter er fælles.

Vi mødes hver tirsdag kJ. lO.oo i Studenrerhuset.
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Den Internationale Forpuing
DIF kan træffes hver onsdag fra 20.00-24.00 i Studenterhusets cafe.

Vores rorm.!L1 er "at fremme kontakten mellem danske og udenlandske studeren
de ved Københavns Universitet (KU), for at
1) lette de udenlandske studerendes sociale integration i studiemIljøet,
2} skabe grobund for e'n større interkulturel meningsudveksling på universitetet".

Dette gør vi bl.a. ved al afholde Internallonal c:..fe hver onsdag kl. ZO.OO-Z4.00 1
Studenterhusets Cafe.
Desuden har vi diverse kulturelle arrangementer (besøg på Christiansborg. loui
siana, Christiania, m.v.). semesterstartsfesrer, julefrokoster, etc.
Vl har et tæt samarbejde med Odense og Århus Universitet, som vi arrangerer
værelsesbytninger med. Dette er weekendophold I andre danske byer, der giver
de udenlandske studerende ved KU en mulighed for at opleve et by-liv der er
anderledes end hovedstadens.
Vi er medlem af ESN (Erasmus Student Netvvork). som er en sammenslutning af
Internationale foreninger fra universiteter I hele Europa. Vi mødes ca. en gang
om året og udveksler erfaringer samt laver forskellige praktiske ting (der er fx en
database under udførelse, hvor der samles erfaringer og oplevelser fra forskellige
udenlandsophold.)
Vi har også startet en såkaldt mentor-ordnlng. Den går ud på at vi formidler
kontakt mellem danske og udenlandske studerende inden de udenlandske
kommer til Danmark, så der er nogen til at byde dem velkommen. Vil du være
mentor for en udenlandsk studerende, sA kom og tal med os i cafeen.

Vi har medlemmer fra hele verden, der alle er tilknyttet KU. Medlemsskabet
koster SO.· pr. semester og Inkluderer automatisk et medlemsskab af Studenter
huset. hvor man sA f:t.r rabat I husets Gtte. Medlemsskab kan erhverves i den
Internationale CaFe.

Skakklubben
KONTAKTPERSON

Leif M. Christensen 33 11 09 19

Der har siden oktober 199 t været en skakkJub under opbygning I Studenterhus·
regi. I denne forbindelse er der anskaffet skakudstyr mhp. turneringer internt
sAvel som eksternt.
Grundet studiepres gennemfØres pt. ikke regelmæssige spIlledage, men nye
skakinteresserede kan genoptage de regelmæssige spilledage samt tage initiativ
III turneringer. Hjælp og slØtte hertil kan fAs ved henvendelse til Leif.
Vel mødt I Studenterhuset, hvor Cafeen har et skakspil og et skakur til spontan
afgørelse af skakstyrke.
Endvidere fører vi skakopgaver i Husavisen (Studenterhusets interne avls) hver
måned.
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De Iranske Studerendes Kåd
KONTAKTPERSON·

Behzad 38 88 80 87

De Ir<Ulske Studerendes Råd blev etableret af nogle iranske studenter I Danmark I
1988.
Formålet med at etablere DISR var/er
l) at skaffe et samlingssted for de iranske studenter.
2) at skabe bedre muligheder for nærmere kontakt med de danske studerende,
~) at sk<lbe muligheden for mere kulturelle udvekslinger mellem danskere og
Ir.mere,
4) at hjælpe de iranske studerende med deres studiemæssige problemer.
S) at informere det danske samfund om de politiske og .sociale forhold i Iran og
omvendt.
I takt med ovennævnte formaJ. blev DISR medlem af Studenterhuset fra starten
og i løbet af disse år, var man,aktiv i forskellige sammenhænge, f.eks. forskellige
kulturelle arrangementer, udgIvelse af S numre af Studenter Blad. arrangering af
mange debataftener, deltagelse i Studenterhusets aktiviteter. samarbejde med
andre danske institutioner f.ek..o;. Dansk flygtningehjælp, samt de andre iranske
foreninger m.m.
DISR har planer om at fortsætte sine aktiviteter i ovennævnte områder, samt at
udvikle samarbejdet med de danske studerende i Studenterhuset.

DISR kan træffes hver fredag k!. 16.00-18.00 i Jraner~rummet. l.SdI.
Studenterhuset.

Spansk Dans
KONTAKTPERSON

Anna-Louise Herskind

SpdJlsk dans-gruppen består overvejende af spanskstuderende, som danser en
dans fra Sevilla kaldet sevilianas. Dansen ligner for udenforstående flamenco
dog uden at være det. '

S~villanas er inspireret af flamenco, men forskellen ligger bl.a. i, at den har faste
trin og er en pardans, hvor flamenco er improviseret og er solodans. Gruppen er
.\be~, men da gruppens niveau er ret højt. bør man have et grundigt kendskab til
sevllldJla5 for at deltage.

Vi danser hver anden søndag fra 16.00 - J8.00 l Studenterhuset

"



-et Pilr tips 0(11 d~n da~IiQe gang i caf~en samt
ndgle taste hO!depunRte-r i program-Junglen.

Cafeens Egen Rytme

Ved særlige arrangementer afviges der dog fra disse, og lørdage Inddrag."
ofte. Dette gælder bl.a. ved de jævnligt afholdte støtte-fester. rus-fester.
semester- starts-fester. og den evigt tllbagevendende mega
begivenhed:Marathon-rocken.

Selvom det er en god tommelfingerregel altid at holde et godt øje med de
programmer. der til stadighed bliver spyttet ud omkring aktiviteterne i
cafeen, er der dog en del faste holdepunkter, der kan fungere som en
yderligere hjælp til at holde sig ajour.
Een af de ting der ligger nogenlunde fast er selvfølgelig vores åbningsti
der. Vi holder for så vidt muligt fast ved:

KJ. lZ-18
KJ. IZ-18
Kl. IZ-24 (Int. Cafe)
KJ. 12-24
KJ. 12-03 (05)

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Hver fredag er der live-band på scenen, som regel i tidsrummet fra
22.00-01.00, og vi bestræber os på at holde en bred stil. lige fra arro til
dødsmetaJ.
Denne sæson bringer endvidere en ny tradition med sig. Den første fredag
I hver måned er der diskotek, hvor den levende musik afløses af forskellige
Drs. der gør deres. for et stopfyldt dansegulv.
Derudover er den sidste torsdag i hver måned helliget Jazz·en. hvor dele af
den Københavnske Jazz-scene indtager Cafeen I tidsrummet 21.00-23.00.

Men endnu engang: Den stensikre vej til nogle hyggelige arrener I Studen
terhuset er at holde øje med månedsprogrammeme, der kan anskaffes I
e..teen I starten af hver måned. God fomøjelse!

I
c

KONTAKTPERSON
Ulla Brit Sørensen 31 54 50 54

Anne Mette Djemes østergaard 33 93 83 25

Tai Chi

KØKS

KØKS står for KØbenhavns Kristne Studenterbevægelse. Vi er en tværfaglig
studenter-bevægelse med mennesker savel inden· som udenfor Den danske
Folkekirke.
Vi mØdes ca. hver anden torsdag semestret Igennem kl. 19.30 (vi spiser sammen
fra kl. Cd. 18.00).
Hvert semester sammensætter vi et program med forskellige foredragsholdere
udefra, om aktuelle emner og problemstillinger. Og vi har altid et par gode afte
ner ud-af-huset. hvor vi lader os inspirere af vor bys mange muligheder (teater,
film, bydelsbesøg. osv.) Vores Økonomi er udelukkende baseret på fonde.
Synes j også det er for meget, at man skal udråbes til den store forsvarer for alt
hvad "institutionen" den kristne kIrke har gjort af uret I tidens lØb - bare fordi man
faktisk mener, at kristendommen er en vigtig dej af grundlaget for ens tilværeJ
sesforståeisel Så skulle I komme til K0KS.
K0KS: Det reelle alternativ til savel from fundamentalisme som holistisk healing!

Dette semester har vi bl.a. p.\ programmet:
D. 7/10: Thomasmesserne. Et nyt gudstjeneste initiativ?

(v/gadepræst Ellen Gylling og Stud.Teol. Erik Aaberg Friis)
D.Z8/1 0-1/11, Tur til Studenterhuset "Folken" i Stavanger,Norge.
DA/lI: Det moderne menneske og religion

(v/ kultursociolog Jacques Blum)
Som KØKS har vi eksisteret (og været med i Studenterhuset) siden forMet 1989.
men historisk er vI en videreførelse af det tidligere Københavns Kristelige
Studenterbevægelse (KKS).
Internationalt hører vi ind under World Student Christian Federation(WSCF}, som·
en lokalgruppe. VI har især kontakter p.\ nordisk og europæisk plan.
Nationalt er vi relateret til Århus Kristne Studenterbevægelse (AKS) og studen
termenighederne ( Danmark., med Kirketjenesten i Danmark (Kr) som den fælles
nationale paraplyorganisation.

VI mØdes hveranden torsdag kl. 19.30 I Studenterhuset.
Kontortid fra kj. 16 I Studenterhuset inden hvert arrangement.

KONTAKTPERSON Tina Lund 33338261

Tal Chi er en gammel kinesisk gymnastikforrn, der giver stor kropsbevidsthed,
øger balance og koncentrationsevnen. Igennem slowmotion-bevægelser gAr
man dybt ind I kroppen for at skabe harmonI.
Vi starter med en times opvarmning: Oli-gong. derefter træner vi den lange
Yang-form den sidste time.

(

(
• StudeJl1lteJrh1lJlS~

- et varmt sted en kold tid.
Træning foregår mandag og torsdag kl. 17.00-19.00 for begyndere og

mandag kl. 19.00-Z0.oo for øvede hold.
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Foreningen STUDENTERHUSH har på generalforsamlingen den 27/2 1993
valgt en ny bestyrelse. Denne består nu af følgende 8 medlemmer:

Der afholdes bestyrelsesmøde hver tirsdag mellem 17.00- 20.00

Den næste generalforsamling finder sted lørdag den 25/9 kl. 14.00. Her vII
bestyrelsens medlemmer være på valg. og derfor må det forudses at bestyrel
sens sammensætning efter denne dato ser en smule anderledes ud. Oplysninger
om dette kan opnås ved henvendelse på kontoret på 1. sal. (tIf: 35 32 38 61)

Jacob lee Jensen (poIIt),
Kasserer
Træffetid: Onsdag 12-15

Elisabeth Jessen (Statskundskab),
Næstformand
Ansvarsområde:Fondsansøgninger
Træffetid, Fredag 15-18

Cathrine Myrhøj (Dansk):
AnsvarsomrAde: Cafeen
Træffetid: Mandag 18.30-20

Karsten Madsen (PsykologI):
Ansvarsområde:
Nøglesystemet. Hus-Avls
Træffetld, Tirsdag 16-17

Rigmor Tetevide (Statskundskab):
Sekretær
AnsvarsomrAde: Intern booking
Træfietid, Tirsdag 16-17

Erik Aibrechtsen (Spansk): Formand
AnsvarsomrAde:
Kunst. kultur. musik, samt PR.
Træfietld: Mandag 15-18

UniversitetL.. officielle godkendelse har endvidere ..\bnet for forhandlinger
med andre "væsener" (bevillingspolitiet, koda. sundhedsmyndighederne
etc.). hvilket har muliggjort cafedrift i stadig stigende m~lestok. Som det
ses af dette historiske rids har ideerne om Studenterhuset været i bevægel
se undervejs. særligt omkring vægtningen mellem det videnskabelige og
det sociale. og omkring basisdemokrati i forhold til personliggjort kompe
tence. Disse forhold er da heller ikke idag endeligt aJklaret. men synes at
nærme sig en form. hvorI alle Interesser bliver tilgodeset. Diskussioner
herom har gennem tiden været heftige. og udover arbejdet med forhand
linger. gulvvask osv. er det stadige arbejde med at finde tilfredsstillende
demokratiske former en væsentlig del af Studenterhusprojektet.

Christian Aabro (Pædagogik),
Ansvarsområde:
Kunst, kultur. musik. samt PR
Træffetid, Torsdag 15-18

8irgltte Emst (Psykologi) :
Ansvarsområde: Håndværk samt lobby
Træfietid, Ti rsdag 16-1 7

~tuo.ent.er4us.et~
~istori.e

Ideeme om et centralt studenterhus ved Københavns Universitet begyndte
at tage form i starten af halvfjerdserne, hvor studenterbevægelsen - særlig
Studenterrådet - tog projektet op. Dette skete som en del af det bredere
arbejde for bedre SU, leve-, bo- og studieforhold.
Under Studenterrådet blev der nedsat en Studenterhusgruppe, der udar
bejdede en Ideskltse med tyngdepunkt I biograf. teatersal, kantine etc.
Konsistorium tilsluttede sig denne IdeskJtse, afsatte penge og begyndte at
lede efter egnede lokaler.

Da der efter nogle år stadig Ikke var sket noget konkret, lagde de stude
rende pres på universitetet ved I 1980 og igen I 1982 at besætte de umid
delbart mest egnede lokaler: dvs. BIspetorvsannekset I Nørregade.
Studenterhusgruppen arbejdede nu uafhængigt af Studenterrådet, og fokus
for planerne bevægede sig mere 1 retning af 'tværfagligt arbejde af viden
skabelig karakter'. og tli IdeskJtsen tilføjedes bl.a. 20 gruppearbejdsrum.
Mottoet var nu 'et tværfagligt, socialt og kulturelt Studenterhuset'.
Universitetet opgav at afsætte penge til anskaffelse af egnede lokaler og
tilbød I stedet i 1983 Studenterhusgruppen bygningen Købmagergade 50
og 52 (hvor vi ligger nu), der siden kantinen 'Rundepoppens' lukning ikke
har kunnet finde anden brug. TIl at begynde med fik de studerende kun
rådighed over stue og første sal I nr. 52. Året efter skulle nr. 50 samt
kælder og tredie sal i nr. 52 Indgå. (Dette er Ikke sket endnu).

De første aktiviteter - social/økonomisk ('Solstrejf) og psykologisk rådgiv
ning ('Regnbuen') - startede I Studenterhuset. Huset blev organiseret som
en selvejende Institution. og I praksis var der Ikke forskel mellem husaktl
vlster og administration.
Huset manglede stadig det officielle OK-tegn fra Direktoratet for de Vide
regående Uddannelser (DVU). I forhandllngeme herom blev Studenterhus
gruppen tvunget til at organisere sig som forening. samt til at acceptere
DVU's diktat om at ansatte på universitetet Ikke måtte deltage I huset.
Mens ansøgningen om officiel anerkendelse syltedes I DVU, voksede huset
stille og roligt. bl.a. med Universitetsradioen og en cafegruppe. Uventet
blev DVU's svar I 1988 et 'NEJ', hvilket dog Ikke forhindrede husaktlvister
ne I at fortsætte arbejdet og fiere aktivister og grupper I at komme til.
Huset blev ofte brugt til eksterne arrangementer - møder, udstillinger,
workshops etc. - og en amatørmuslkscene begyndte at tage form.
Huset fortsatte kannpen. og I 1989 gav undervisningsminister Bertel Haar
der a1lemådigst universitetet lov til at etablere et studenterhus - bare DVU
Ikke skulle lægge kroner til. Hermed var der åbnet mulighed for forhandlin
ger mellem Studenterhuset og universitetet, og dette gav i de næste par
år resultater - dog ikke altid lige nemt. Således bevilger universitetet (ved
Konsistoriums Forretningsudvalg) nu I en treårsperiode ('92- '94) penge til
husets drift. hvilket bl.a. har muliggjort lønnet personale til støtte I det
daglige arbejde i et Studenterhus. der efterhånden sprudler af aktiviteter.
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Navn og arbejdsområde

ANNETTI STÆHR
Økonomisekretær (lønnet)

PrIvat telefon Træffetid JStudenterhuset

31 358086 mandag - fredag kJ. 12.00- I6.00

~Iuscts ~truktur
GENERALFORSAMLINGEN

?tudenterhuset er en forening m~d to årlige ordinære generalfors.,mlinger.
I februar og september. Offentliggørelse sker bl.a. i Universitetsavisen.
med dagsorden.
FOTs.:,mlingen vælger en bestyrelse på B personer. Kun studerende ved
Københavns Universitet. som er medlemmer af Studenterhuset. har
stemme- og valgret. Alle medlemmer har ret til deltagelse og har taleret
ved forsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
i alle anliggender.

mandag - fredag kJ. 10.00-17.00

mandag - fredag kJ. 10.00-17.00

mandag - fredag kJ. 12.00-16.00
CARIN ODERG

Cafe-beslyTer (lønnet)

MORTEN OVIRGAJ\RD
IVUlitæmægter (lønnet)

ROLFKAlDAN
Langtidsledig (iønnel)

TORE HOLST
Lydmand

JOHAN MØLLER
Lydmand

KARSTEN MADSEN
Redaktør af Husaviscn
(Studentemusets avis)

31236036

38888769

31683266

fredag

torsdag

torsdag

kJ. 18.00-19.00

kJ. 17.00-19.00

kJ. 16.00-17.00

BESTYRElSEN
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 + 2 medlem
mer inkl. Z suppleanter. som også skal være studerende ved Københ.wns
Universitet. To medlemmer udpeges fra de I Konsistorium repræsenterede
studenterorganlsationer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og
mdadtil. Det er bestyrelsens opgave at holde opsyn med foreningens akti
viteter og de ansatte personers virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne
fordeler opgaver mellem sig mht. de forskellige ansvarsområder som
booking, =re, nøgle o.a. Bestyrelsen har ansvaret overfor Universitetet.
Arbejdet er ulønnet.

STORMØDE
Foreningens medlemmer afholder stormøde første tirsdag I hver måned,
hvor forskellige sager kan diskuteres og løses I fællesskab. Stormøderne er
vejledende for de store hovedlInier I Studenterhuset, hvor foreningens
medlemmer kan give deres mening til kende vedrørende verserende
sager. Afgørelser ved uenighed foretages ved nertaJsvalg.

Bemærk!

Henvendelse til ovennævnte personer skal ske i deres træffetider i
Studenterhuset ved enten direkte henvendelse eller ved at ringe på
Studenterhusets telefon 35 32 38 61/35 32 38 60. Undgå at bruge
deres privatnumre medmindre det ikke kan vente! Hvis diJ har ancfre
spørgsmål vedrørende Studenterhuset, som ligger udenfor
ovennævntes ansvar- eller arbejdsområde, kan du altid ringe og der er
med Sikkerhed mindst en der kan svare på netop dit spørgsmå[
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RlPRÆSENTANTSKABH
Dette organ består af en repræsentant Fra hver af de af bestyrelsen
godkendte aktiviteter. Repr.sk. har til formål at virke som kommunikation
mellem aktivlteteme. Repr.sk. har overfor bestyrelsen rådgIvende funktion.
Repr.sk. udarbejder forslag til husorden til vedtagelse I bestyrelsen. EndvI
dere fungerer repr.sk. som høringsorgan I bestyrelsesanlIggender af
væsentlig betydnIng for foreningens drift. De afholder møde månedligt.

GRUPPERNES MØDER
Alle grupper I huset afholder møder vedrørende deres egne aktiviteter. rå
disse møder tager de bl.a. stilling til, hvem skal repræsentere deres gruppe
ved repræsentantskabet. Huset har ofte beskeder vedrørende forskellige
fælles forhold om lokalebrug, opråb m.m. som skal diskuteres. TId mellem
disse møder aftales i gruppeme.

17
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Året Der Gik..
JUNI 1992

Som sædvanlig afholdtes der to arbejdsuger i sommerferien. Det indven
dige i huset flk en ansigtsløftning. Cafeen blev malet. loftet renset. n.yt gulv
i stuen. bordene malet osv. Lignende arbejdsweekends kommer Igen til
efteråret.

To kabinetter og monitors til PA-anlægget blev en~elig bygget færdig af
frivillige i Studenterhuset. Endvidere flk vi fem spotstli scenebelysnmg.

Arbejdende cafe-personale fik skjoner på deres kroppe med Studenterhu
sets logo foran.

JULI/AUGUST 1992

Studenterhuset fungerer nu som forening på baggrund af direktiver fra
universitetet. Vi skal have 500 medlemmer inden årets udløb. I skrivende
stund har vi rundet de 500! (Vi har faktisk snart 800. red.)

Studenterhuset er gjort til tjenestested for militærnægtere. Vi har fået den
første, og med erfaringerne fra denne regner vj med flere efter ham!
(Mange tak. red.)

Studenterhuset får gang i sin inteme avis "Husavisen' igen efter flere års
pause.

SEPTEMBER 1992

• Foreningen Studenterhuset afviklede en kæmpe Rus-fest for alle nyind
skrevne på universitetet. Festen blev afviklet i Cafeen med live-bands og
diskotek på l. sal. Det var meget vellykket.

Cafeen får nu endelig det eftertragtede køleskab (Carlsberg igen. igen). så
vi kan tilbyde kolde drikkevarer.

OKTOBER 1992

I forbindelse med 500-året for Columbus ankomst til Amerika afholdt
LatInamerikagruppen ved Københavns Universitet en række velbesøgte
arrangementer i Røde Rum under overskriften '1492 - vores fremtid tilba
ge' med debat omkring Indianemes situation Idag.

Farmaceutisk Højskole brugte Studenterhuset til at fejre deres IOD-års
jubilæum med udstillingen 'Rundt om medicinen'. Der var stuvende fuldt
hus.

NOVEMBER 1992

Den Naturvidenskabelige Legestue vender atter en gang tilbage til'
Studenterhuset med deres populære lUustratloner af naturens love.

Teatergruppen Sirenen opfører en absurd teaterforestilling.
I en mere end stuvende fuld Cafe spiller Porno Pop og Paddlngton Repiay

til fordel for de sultende i Somalia.
IB

DECEMBEk .992
En ny tradition blev grundlagt. Cafegruppen tog initiativ til at arrangere

Studenterhusets åbne mesterskaber i sæbekassevæddeløb med mottoet:
"Gør Købmagergade usikker!" En sikker vinder blev dog fundet. og alle går
nu j skarp træning tH næste jul.

JANUAR 1993

Der blev dømt slut på første halvleg. huset lukkede. og vi reparerede på
huset. såvel som på vores eksannener.

FEBRUAR 1993

Dørene blev igen slået op. samtidig med at en ombygning af {. salen
stod færdigt. Dette Indebar et nyt gruppekontor samt et nyt mødelokale
på repos'en. Derudover fik vi endelig anskaffet os en stor kopimaskine og
en ny computer til kontoret.

Der blev afholdt generalforsamling. og huset flk en ny bestyrelse. (se
andetsteds i bladet)

MARTS 1993

Forårets marathonrock blev afholdt med stor succes. Husets egne bands
trykkede den af til den lyse morgen og viste alle. at øvelokalerne Ikke kun
har været til pynt.

APRIL 1993

En meget vellykket Fest Mod Racisme blev afholdt. med eksOtisk køkken.
og underholdning med bl.a. en afrikansk percussion-gruppe. hlp-hoppere
fra klub 47. og et SKA-band. Derudover Inviterede Studenterhuset en
aften flygtningene fra skibet Norrona til spisning og dans.

MAJ 1993

1.Maj blev fejret på behørig vis. Da det blev mørkt på fælleden. fortsatte
festlighederne I Studenterhuset. med flere live-bands og en forfærdelig
masse mennesker.

Vi flk endelig anskaffet os en opvaskemaskine til hjælp I cafeen, og vi er
nu i stand til at servere fadøl i rigtige glas. ]ublllll

Vores computer fik sig et modem. og er nu I stand til at kommunikere
med omverdenen.

Endeligt så et nyt slags arrangement for første gang dagens lys. nemlig
en medlemsfest. for de mange mennesker der året igennem har hjulpet os
til at nå det magiske medlemstal 1000. Gratis fadøl blev kastet I grams og
musikken fortsatte til langt ud på natten.

JUNI 1993

J anledning af den overståede eksamensperIode blev der hasteindkaldt til
eksamensafslutningsfest. Dette fungerede samtidig Som en forsmag på et
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Reklame-og en
HVORfOR bRU'iE EN fORfÆRdEliG "ASSE kRONER pÅ dYRE WORkoUT
PRO'jRA"MER NÅR du kAN SVEdE oG SViN<jE bAjERE hElT <jRATis i STUdENlER
HUSETS CAfE?'
Vi hAR SA.... ENSAT ~-4 Ti.. ERS TRÆNiN'jS!'RO<jRA....ER, dER bÅdE iNdEbÆRER
STYRkElsE Af hÅNdlEd i ølopkNAPPERøvE1sER, O'j SERiøs "lISSAGE AF kÆbE
.. usklER oG STE....EbÅNd i VARiERENdE kONVERSATioN OVER bAREN. GROV
"OTORikkEN bliVER oGsÅ fiNpudSET, VEd TRÆNiN<j i dET EIEGANlE bEVÆljEI
SES"ØNSTER, dER STORT SET HAR SO.. OVERORdNET FORMÅl AT kOORdiNERE 4
bARTENdERES bANER UdEN uøNskEdE kollisioNER.
DER ER Sl'di<j IEdi<jE !,IAdsER pÅ holdENE, bÅdE FOR bEGIYNdERE
(EhER..iddA<jENS kAffE-hold) OG øVEdE (FREdAljS-PARry-hold), AT EhER
EVNE 0(, TEMPERAMENT.
Til"EldiNlj Til diSSE kAN skE VEd AT dukkE Op Til ET CAfE-..ødE, dER Afhol-
dES hVER ANdEN "ANdA'j kl. 18. l 5 i STUdENTERhusm CAfE. _

Vi 'jÅR i CAfE-GRUPPEN ENdvidERE RUNdT "Ed plANER O.. AT opRmr
kONVERSATioNSkuRSER I bAREN, "Ed spEciEl VÆljT pA ARGU..ENTATiONSlEkNik
OG OVERTAlElsESEVNE fORØGElsE, iSÆR i fORbiNdElsE "Ed pRispoliTik 0<;
lu kkETidER( dER ifølGE VORES HidTidiGE ERfARiNG HAR ViST siG AT VÆRE
UUdTØ....EiGE diskuSSlONSE.. NER iblANdT VORES publiku...

Næste udgave af ~broc1lurenudkommer september t994
eller ved væsentlige ændringer l huset

I
V1mlgste h,,,sre~er. (spørg evt. efter mappe med husorden!)
- du må ikke medbringe alkohol el.lign. i Studenterhusets Cafe eller under
arrangementer tage købte drikkevarer ud af huset (Ifig. bevillingspolItiet).
- du må Ikke indtage. købe. sælge eller opbevare euforiserende stolfer i
Studenterhuset eller i nærheden af huset.
- du må Ikke låne eller tage ting (musikbånd. stole, værktøj el.lign.) fra
husets lokaler, medmindre du har fået tilladelse fra en af husets ansvarlige.
- du skal være med til at holde almindelig orden i husets lokaler. og altid
gøre rent efter brug f.eks. efter møder o.lign. skal borde og stole altid
tilbage på deres pladser (spørg evt.).
- vær med til at holde opsyn med Studenterhusets lokaler. informer om
mangler (el- pærer, toiletpapir, papirservietter o.llgn.).
- vær med til at udbygge ideen om Studenterhuset - jo fiere medlemmer.
jo bedre står vi i forhandlingeme med universitet om bedre og fiere
lokaler.

Huset kører primært på' gratis arbejdskraft. Lad det ikke være splid af tid!

af de mere interessante navne på den forestående RDskildd~-- ;tival. nemlig
Trains, Boats IS.. Planes, der leverede en forrygende koncert.

Regler for medlemskab:
- medlemstegning gælder for hele studieåret 1993-94.
- pris for medlemskab er 50,00 kr. (svarende til kontingent).
- hvis medlemskortet bortkommer beregnes der 50,00 kr. for udstedelse af
nyt. Årskort kan stemples vederlagsfrH efter kontrol af medlemskab.
- for medlemmer under kategori C (Ikke-studerende) kræves der medlem
skab af Studenterhusets aktiviteter (dokumentation og ansøgning via
gruppen).
- medlemskab kan ophæves. hvis husregier (se disse) og almindelig orden
ikke overholdes. Karantæne kan gives ved grov overtrædelse af regler.
- ved ophævelse af medlemskab sker der Ingen tIlbagebetaling af
medlemsgebyr.
- medlemskortet og/eller årskortet er dine personlige og må Ikke overdra
ges til andre.
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Medlemskab
af foreningen
Studentertiuset

JULI 1993

For første gang deltog Studenterhuset på årets Jazz-festival, og dette
med stor succes. I fire aftener var cafeen I}ddt med jazz entusiaster, som
lyttede til god jazz med forskellige orkestere.

Og så har vi ikke engang nævnt de aftenarrangementer, som Elfen
benstårnet. Studerende mod Racisme og Debatforum har lavet, eller Inter
national Cafe. Eller for den sags skyld alle de fredage, hvor der bare har
været almindelig gang I den.

Som medlem af Studentemuset har du disse fordele:
-fortrinsret til husets arrangementer, debatter, fester m.v. ved
adgangsbegrænsning.
-mulighed for lån af CaFeens spil samt kø'er tIl pool-bordet.
-ret til at blive optaget I husets aktiviteter, efter nærmere aftale med
disse.
-ca. 40% medlemsrabat på drikkevarer I Studenterhusets Cafe,
-fri adgang til den årlige medlernsfest,
-ret til at deltage I husets stomnøder. hvor mange beslutninger tages,
-medlemmer, som er studerende ved Københavns Universitet, har
stemmeret ved Studenterhuset generalforsamlinger.



- et slags overblik
.ue.

Everything you always wanted to know about

StuJenterhuset.
• but were afraid to ask

.ue.
Mulighedernes hus - de studerendes hus 

dit hus-

StuJenterhlUset
første udgave af Studenterhusets fra nu af

og i al evighed (1) Ulbagevendende
semesterbrochure

indeholdende et væld af Interessante Infonnatloner og pudseløjerligheder
af ufattelig relevans

for netop 0101

forårssemesteret 199.3

J

1
kJ. 12·18
kl. 12~18

kl. 12·24 (International Cafe)
kl. 12-24
kl. 12-03

Mandag
TIrsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
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PROGRAMMET ER fORELØBIGTl
Der vII ske meget mere I løbet af forAret

månedsprogram fås i <:.areen

. OS/2 UVE: Tough LovIn'
_ 09/2' " Studerende mod Radsme. Debattema: Nationalisme / Nationalitet

11/2 Elfenbenstårnet prcesenterer:
12/2 LIVE: F1.scher fountain Band

,19/2 LIVE: leaming from Las Vegas
26/2 UVE.: Dur 15 Minutes
05/3 LIVE: MIcro MInd
06/3 MARAlHONROCKI Studenterhusets egne bands blæser taget an
12/3 lIVE.: Shlvering Splnes
19/3' LIVE.: Pomophones
24/3 Romerodagen. foredrag. marked. musik m.m.
26/3 LIVE: The Peter.;
30/3 Studerende mod Racisme. Debattema: Radsmen i Tyskland

.02/4 'LIVE: Playhouse
07/4 LIVE: Drearnland

·09/4 LANGFREDAGSfESTI
- 16/4 UVE: Heerln Heart
20/4 Studerende mod Radsme.

Debattema: Unionen og radsmen. Er vi ved at skabe en ny mur1
23/4 LIVEo
30/4· LIVE: Sans afShaft
OJ/5 I.MAJFEST. NAr det bliver mørkt pA fælleden

- s.\. fortsætter festen I Studemerhuset.
07/5.LIVE,
J 1/5 Studerende mod Radsme.

Debattema: Rac.lsmens (mange) Arsager;
14/5 L~ .

PROGRAM FOR FORÅRET 19U

STUDENnRIIUSETS cm ER I SEMESTRET REGELMÆSSIGT ABEN

Hvorfor gå på Somm.ersko
når kaffen er billigere i Studenterhuset?

Støt dit hus!

,.".,

fredag
c.c>;."TI...:iag
~::-,y. -:-fredag

"_,-o .-_'"".,



tudenterhusets Uistorie
Et historisk rids

Ideerne om et centralt studenterhus ved Københavns Universitet
begyndte at tage form I starten af halvijerdseme, hvor studenter
bevægelsen - særlig Studenterrådet - tog projektet op, Dette skete
som en del af det bredere arbejde for bedre SU, leve-, 00- og
studieforhold.
Under Studenterrådet blev der nedsat en Studenterhusgruppe, der
udarbejdede en ideskitse med tyngdepunkt I biograf, teatersal, kantI
ne etc Konsistorium tilsluttede sig denne ideskitse, afsatte penge og
begyndte at lede efter egnede lokaler.

Da der efter nogle år stadig ikke var sket noset konkret, lagde de
studerende pres på universitetet ved I 1980 og Igen I 1982 at besætte
de umiddelbart mest egnede lokaler: dvs. Bispetorvsannekset I
Nørregade.
Studenterhusgruppen arbejdede nu uafhæn~igt af Studenterrådet, og
fokus for planeme bevæ&ede sig mere i retning af "tværfagligt arbejde
af videnskabelig karakter', og til Ideskitsen tilføjedes bl.a, 20 gruppe
arbejdsrum. Mottoet var nu "et tværfagligt, sodalt og Kulturelt
Studenterhuset".
Universitetet opgav at afsætte penge til anskaffelse af egnede lokaler
og tilbød I stedet i 1983 Studenterfiusgruppen bygningen Købmager
gade 50 og 52 (hvor vi ligger nu), der siden kantinen "Rundepoppens"
rukning Ikke har kunnet ffnde anden brug. Til at begynde med fik de
studerende kun rådighed over stue og første sal I nr. 52. Aret efter
skulle nr. 50 samt kælder og tredie sal I nr. 52 Indgå. (Dette er Ikke
sket endnu),

De første aktiviteter - social/økonomisk ("Solstrejf') og psykologisk
rådgivning ("Regnbuen") - startede I Studenterhuset. Huset blev orga
niseret som en selvejende Institution, og i praksis var der ikke forskel
mellem husaktlvlster og administration.
Huset manglede stadig det officielle OK-tegn fra Direktoratet for de
Videregående Uddannelser (DVU). I forhandlingeme herom blev
Studenterhusgruppen tvunget til at organisere sig som forening, samt
til at acceptere DVU's diktat om at ansatte på Universitetet Ikke måtte
deltage i huset.
Mens ansøgningen om officiel anerkendelse syltedes I DVU, voksede
huset stille og rOlist, bl.a. med Universitetsradioen 0& en cafegruppe.
Uventet blev DVU s svar i 1988 et "NEJ", hvilket dog Ikke forhfndrede
husaktivisteme I at fortsætte arbejdet og ftere aktiVister og grupper I
at komme til. Huset blev ofte brugt til eksterne arrangementer 
møder, udstillinger, workshops etc - og en amatørmuslkscene
begyndte at tage form.
Huset fortsatte kampen, og I 1989 gav undervisningsminister Bertel
Haarder allemådigst universitetet lov til at etablere et studenterhus 
bare DVU ikke skulle lægge kroner til. Hermed var der åbnet mulighed
for forhandlinger mellem Studenterhuset og universitetet, og dette
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gav I de næste par år resultater - dog ikke altid lige Ilemt. Således
oevllger universitetet (ved Konsistoriums Forretningsudvalg) nu i en
treårsperiode ('92- '94) penge til husets drift, hviiket bl.a. har mulig
gjort lønnet personale til støtte i det daglige arbejde i et Studenterhus,
aer efterhånden sprudler af aktiviteter.

Universitetets officielle godkendelse har endvidere åbnet for forhand
linger med andre 'væsener" (bevillinilspolitiet, koda, sundhedsmyn
dlghedeme etc.), hvilket har muligsJ0rt cafedrift i stadig stigende
målestok. Som det ses af dette historiske rids har ideeme om Studen
terhuset været I bevægelse undervejs, særligt omkring vægtningen
mellem det videnskabelige og det sociale, og omkring basisdemokrati
i forhold til personliggjort kompetence. Disse forhold er da heller ikke
Idag endeligt afklaret, men synes at nærme sig en form, hvori alle
Interesser bliver tilgodeset. Diskussioner herom har gennem tiden
været heftige, o~ udover arbejdet med forhandlinger, gulvvask osv, er
det stadige arbejde med at finde tilfredsstillende aemokratiske former
en væsentlig del af Studenterhusprojektet.

Uusets Aktiviteter
Studenterhuset er ikke kun Cafeen, som mange fejlagtigt tror. Cafeen
er en blandt 16 andre grupper i Studenterhuset.

Gruppeme er enten klassificeret som en hus- eller aktIvItetsgruppe.
Husgruppeme (IX Cafe-gruppen) hører direkte under bestyrelsen, hvor
man har udpeget en Cafe-ansvarlig. Dvs. gruppen fungerer ikke som
en forening med generalforsamling osv. Det gør derimod
aktivitetsgruppeme.

Hver gruppe fungerer enten som en intem forening i foreningen
Studenterhuset eller som en klub. Der findes dog regler for optagelse
af grupper I Studenterhuset. F.eks. skal mindst halvdelen af de aktive
være studerende ved Københavns Universitet, aktiviteteme må ikke
være af racistisk art (nærmere def. i vedtægterne), o.lign.
Hver gruppe har deres egne mødetidspunkter i Studenterhusets loka
ler, hvor lån af lokale aftafes med intem booking (se side 17).
Som aktiv I en aktlvitets- eller husgruppe skal man tegne medlemskab
af foreningen Studenterhuset ved Københavns Universitet (KU). Hvis
du ikke er studerende ved enten KU eller anden højere læreanstalt,
skal den ansvarlige i gruppen udlYlde en bekræftelse på din aktive
deltagelse i gruppen, og derefter skal du ansøge via din gruppe (se
side 18-19). Alle grupper er informeret om disse forhold.
Aktiviteterne I huset er af forskellig art - der er de mere akademiske
over halv-akademiske til de sportslige aktiviteter. Hvad man vælger
hænger ofte sammen med, hvad man studerer til daglig.
En gruppe kan være lukket for midlertidigt medlemskab pga. lokale
mangel. Dette er et stort problem, som huset forsøger at løse.
Enkelte gruppe~ tager kontingent for medlemskab, da gruppen arbej
der rnecf rnatenaleforbrug (IX. fotogruppen). Arbejdsbyrden kan være
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meget forskellig fra gruppe til gruppe, men du afgør oftest selv din
indsats.
Fælles for alle grupper er, at de bruger Studenterhusets lokaler, som
styres af personer valgt ved en generalforsamling (se side 14). Besty
relsesmedlemmeme fordeler ansvaret mellem sig mht. forskellige
løbende opgaver og arrangementer. Husets brul'lere tages med på råd
ved stormødeme, som virker udslagsgivende I beslutningerne, samt
ved repræsentantskabsmøderne hvor hver gruppe er repræsenteret.
Bestyrelsen tager sig af de mere rutinemæssige beslutninger, og på
omrader de har fået uddelegeret af generalforsamlingen.

tfyls du vII deltage I en gruppe
Opsøg gruppen ved deres træffetid i Studenterhuset (se side 6-13) og
medcfel din interesse for optagelse i gruppen. Du vil blive orienteret
om mål og opgaver for gruppen. Alfe medlemmer af aktivltets- og
husgrupper I Studenterhuset skal melde sig ind I foreningen Studen
terhuset ifølge foreningens vedtægter.
Hvis du ønsker kontakt med gruFpen udenfor træffetid, læg en
besked i gruppens "dueslag" på 1. sa - spørg eventuelt på kontoret!

Optagelse af aktIvItetsgruppe I Studentemuset
Hvis du/I har tanker om at søge optagelse af en ny gruppe I Studen
terhuset, skal duft udfærdige en ansøgning med formål, lokalebehov,
træffetid og kontaktperson(er). Ansøgningsblanketter fås hos bestyrel
sen. Bestyrelsen tager herefter stilling til ansøgningen og kontakter
dig/jer til en eventuelt nærmere samtale. Bestyrelsen tager beslutning
om optagelsen, og fortsat deltagelse i huset vil blive behandlet Igen
ved førstkommenae generalforsamling . Det skal dog siges, at udbu
det af frie lokaler er ret begrænset lige nu (FEB 1993).

Læse- og studiegrupper
Som læse-eller studiegruppe har du/I mulighed for at bruge husets
faciliteter. Det er begrænset med mulighederne, men de er der. VI har
både store og små lokaler og flytbare tavler.
Huset har normalt åbent fra kl. 12.00, men udenfor denne tid kan
lokaleme også lånes efter nærmere aftale med intern booking.

Brug af Studentemusets lokaler
Studenterhusets Cafe og Det Røde Rum (1. sal) kan lånes efter nærme
re aftale med intem booking. Formålet skal have studenterrelevans, og
der lånes derfor IKKE ud til privat-fester.
I forbindelse med lånet skallåneaftale og nøglekontrakt underskrives
og depositum betales. Endvidere henvises tIIlåneaftalen. Hvis Cafeen
skal bruges, skal mindst et medlem af Cafe-gruppen, som skal være
vagtansvarlig I Cafeen, være tilstede I baren under hele
arrangementet,

Hus-priser til grupperne
Studenterhuset giver stor pris-reduktion I baren på drikkevarer til alle grup
per, der aIholder møder I deres træffetid. F.eks. er der gratis kaIfe/the eller
en øl til 5 kr.

s



Regnbuen
KONTAKTPERSON

Karsten Madsen 31 68 32 66

VI er en alternativ rÅdgivning, der består af psykologer og psykologistuderende.
VI har fungeret som StlIdenterhusgruppe siden midten af SO'erne, og yder frivil
ligt arbejde for mennesker I krise og nød.

I de Ar, vi har fungeret. har vi haft vejledning/rådgivnlng/terapifor1øb - Indivi
duelt og I grupper - hvor vi er blevet brugt af studerende fra de forskellige fag,
samt af andre der har fundet frem til os. Derudover går vI gerne ind I etablerin
gen af basls- og aktivitetsgrupper med udgangspunkt i de Involveredes
problemstillinger og interesser. .

IUdglvnlngsgruppen bestAr af IO kvinder og mænd. og det bestræbes. at der I
hvert forløb er såvel en kvIndelig som mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation
og det problem man må stA med, bliver der ,lavet individuelle aftaler om, hvor
dan vi bedst kan støtte op om en lØsning.
Desuden følger vi gensidigt de enkelte forløb. Idet vi sammen superviserer
hinanden.
Vi har ugentlige fællesmøder" med oplæg. både med henblik pA at diskutere
forskellige problemstillinger. og for derigennem at udvikle teorien om den frem
tidige praksis.

Aktuelt - februar 1992· har vi meget få frie ressourcer at tilbyde.
R.\dgivnlngen er gratis, og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedspligt,
og der finder Ingen registrering sted.

VI kontaktes hver onsdag kl. 18.00-18.30 pA telf. 35 32 3861 eller I Studenter
husets Cafe hver torsdag kl. 15.00-18.00

Musikgrupperne
KONTAKTPERSON

Erik Albrechtsen 31 83 08 10

Musikgrupperne i Studenterhuset består af 1 t bands. som tæller musikere fra fag
som statskundskab, teologi, jura, spansk, dansk, engelsk, psykologi, reHgionsvi
denskab og retorik. Repertoiret spænder bredt fra blues til death-metal. Grupper
ne spiller Jævnligt i Studenterhusets Cafe, dels til almindelige band-aftener. dels
til marathon-rack-arrangementer, som grupperne selv arrangerer et par gange
om året.

Studenterhuset har egne øvelokaler som fordeles på Musikgruppernes møder,
som afholdes mAnedlig l Studenterhusets Cafe.

Der er meget få ledige øvetider tUbage for nye bands for tiden
(februar 1992).
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Cafegruppen
KONTAKTPERSON

Carin Oberg 35 32 38 61

Driften af Studenterhusets Cafe, som er en husgruppe, varetages primært af en
gruppe studerende, som holder e.a.teen åben alle ugens hverdage som en service
for de andre studerende og gæster.
Hver fredag aften er der levende musik I cafeen og den sidste torsdag I mAneden
afholder vi )a..zLilien.
Der afholdes desuden en række debataftener arrangeret af husets andre
aktivitetsgrupper.
Cafegruppens medlemmer arbejder I e.a.teen på skift a 4 timer. Der er faste hver·
dagsv~gterog løse vagter til fredagsarrangementerne og til enkelte weekends.

I

Hver anden mandag (se opslag. eller spørg) kJ. 18.00 holder Cafegruppen møde
I cafeen, hvor vagter til hverdags-arrangementer aftales og praktiske problemer
løses. Hvis du er Interesseret, s.\ mød op til cafemøde, og vi "nder I fællesskab
en opgave til dig.

Elfenbenstårnet
KONTAKTPERSON

Mads Lund 33 150034
Erik Albrechtsen 31 83 08 10

Elfenbenstårnet er en husgruppe og består af en gruppe studerende fra kulturfor
midling, litteraturvidenskab, dansk og spansk.
Vi arrangerer foredrags- og diskussionsaftener, med emner som billedkunst, litte
ratur, mediekultur og film.

Arrangementerne foregår som regel den tredie torsdag I mAneden, hvor de
første tre aftener I 1992 handlede om:
- 10 bud pA den bedste Rock-lyrik. med forfatter Klaus lynggård og rocksanger
Lars K. Andersen fra "The Poets-o
- Splatterfilm som massekultur.
- "Hvad er litterær kValitet?" - bllndreadlng med forfatter Poul Borum og lektor
Tania ørum.

Vi har endnu ikke fastlagt vore emner for resten af studieAret 1992/93. men I vor
Ide~bank, har vi deponeret; diskussions-aften om lV-kvalitet, Kult~ahen med
kendte dIgtere. Bllled-kunst og performance etc.

Elfenbenstårnet er for tiden lukket for tilgang af medlemmer. men eventuelle
forespØrgeiser kan rettes til vore kontaktpersoner.
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.! itiQ\""cabll6~wdbyller~'fagl~,~.ftmgefer'vl-tr!mfIg-godt"~~c.•..._~. ······c...~~··· .
sammen socialt, hvilket resulterer I mange hyggelige stunder.

Hvis du kan tilslutte dig vores formAl. vII vi glæde os til at byde .5 velkommen I
DRf/RS.
Medlemskab koste, for studerende 100 kr./Ar.

S~~lderende Mod Racisme
KONTAKTPERSON

Stine Carsten Nielsen 31 31 23 81

For yderligere Information kontakt, Nina Krarup, Gemersgade 5. Uh 1319
København K.
Telf. prtvat 33 3Z 88 55 / 31 Z3 35 46 eller telf. arb. 33 91 Z1 66 lok. 451

VI mØdes alle onsdage I lige uger kj. 16.15 i Studenterhusets Cafe.

F02
KONTAKTPERSON

Peter Jantzen 35 43 25 07
Jens L. Iversen 31 85 64 06

Studerende mod Radsme startede I lanuar t992 og består nu af ca. 30 aktive fra
mange forskellige fag.
Vi arbejder mod racisme og fadsme på forskellige måder - prtmært de, vi som
studerende må have særlige forudsætninger for: analyse. debat og oplysning.
Gruppen er lvæ"",lItlsk og tilstræber også at beskæftige sig med de ålsagsfor
hold, der ligger bag den manifeste radsme.

VI arrangerer ca. 10 høringer/offentlige debatanangementer Årligt. producerer
oplysningsmatarlaJe. formidler oplysninger om litteratur, laver pressearbejde,
samt deltager som oplægsholdere/debattører t høringer. 1okaJradioer etc.. He~
over arrangerer vi lejlighedsvis happenings samt samarbejder med andre antira
cistiske grupper omkring diverse arrangementer.
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Har du spørgsm!l ener tyst til at være mecl,
kan vi træffes hver torsdag fra kj. 15.00 tlI18.00 I Studenterhusets Cafe.

F02-gruppen er en foto-gruppe. som startede I 1990 med det formål at være et
Abent forum for folk, der kan Ilde at arbejde med fotografi af enhver art. Gruppen
tæller Idag 23 medlemmer og spænder over arbejdsløse. arbejdende og
studerende.
FOZ·gruppen er et brugerfællesskab opbygget omkring,

1) Studenterhusets vIsuelle udstyr~ - slh. dias, video, repro og to mørkekamre.
Z) Et fællesindkøb af udstyr og materialer hos en grossist (rabat 30-4O"h).

VI mØdes fast den første tirsdag hver måned I Studenterhuset.
På mødet fordeles tid I mØrkekamrene og materiaieindkøb afklares. Mødet er
åbent for medlemmer.
Fotogruppen er åben for potentielle brugere af S~denterhuset. Medlem bliver
man ved Indbetaling af depositum på ISO kr.. Gruppen er Aben for nye medlem
mer. så længe der er plads l mørkekamrene.

Vi mødes den første tirsdag i måneden - i Cafeen.
S

Vi er organiseret med et koordlnerfngsmøde (tirsdag kl.
undergrupper, presse·gruppe, Jura-gruppe,
dokumentat1ons-joplægs-gruppe og økonomi-gruppe.
mØdes alle aktive tlllntemt debatmØde.

18.(0) samt en række
mØderække-gruppe,

En gang månedligt



Universitetets Debatfor'tm
KONTAKTPERSON

Jonas Christoffersen 31 95 92 60
(Der må ringes indtil kj. 24.00)

Universitetets Debatforum blev dannet i 1991. fordi de hØjere læreanstalter i
lang tid har 5a":let et bredt fOTUm for tværfaglige debatter om aktuelle politiske.
kulturelle ~g etiske spørgsmAl og løvrigt samvær på tværs af faggrænserne.
De diskussionsklubber, der I et vist-omfang har været at finde pA de enkelte Insti
tutter, har primært været fagspeeifikke. og det har mildt sagt ikke gavnet
kampen Imod fagidiotien.

VI afholder vores debatter den
første torsdag ( hver måned k!. 19.00 i Studenterhuset.

Efter debatterne er der levende musik, og de obligatoriske kolde fadøl sælges jo
til spotpriser I baren. Der er naturligvis gratis adgang.

D,ette års ~rogram er endnu Ikke endeligt fastlagt. De højest prioriterede er i
ØJeblikket: Moral I politik?" " ""Genteknologi og etik" " "Ressourceprioritering i
sundhedssektoren- •
"Er vækstfilosoft et gode?" og en heluges kulturelt arrangement.
Hvis der er nogen, der skulle have lyst til at være med til at arrangere et arrange·
ment, så er de velkomne til at kontakte undertegnede.
VI pusler også. med tanken om at arrangere andet end debataftener. I tankerne
har vi fx. en film-aften, et retorik-seminar, dias-show med rejsebeskrivelser
o.lign. Igen: har DU nogle gode ideer. gennemtænkte eller uslebne diamanter
så realiser demI - ,
Ring til undertegnede eller mød op på vores faste møder.

VI mødes første torsdag kJ. 19.00 hver måned - inden hvert debat-arrangement.
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D Æl Internationale Forening
KONTAKTPERSON

Lars og Daphne på Det internationale kontor 33 91 08 28

Vores fonnå) er "at fremme kontakten mellem danske og udenlandske studeren
de ved Københavns Universitet (KUl, for at
1) lette de udenlandske studerendes sociaJe Integration lstudlemiljøet,
2) skabe grobund for en større interkulturel meningsudveksling på unfversltetef'.

Dette gør vi bl.a. ved at afholde International Cafe hver onsdag kJ. 20.00-24.00 I
Studenterhusets Cafe.
Desuden har vi diver.se kulturelle arrangementer (besøg på Christiansborg m.v.).
VI er medlem af ESN (Erasmus Student Network), som er en sammenslutning af
internationale foreninger fra unIversiteter I hele Europa. Vi mødes ca. en gang
om Aret og udveksler erfaringer samt laver forskellige praktiske ting (der er fx'en
database under udførelse).
Vi har netop startet en såkaldt mentor-ordning. Den gAr ud på at vi fonnldler
kontakt mellem danske og udenlandske studerende Inden de udenlandske

, kommer til Danmark. så der er nogen til at byde dem velkommen.

pen Internationale Forening (DIF) arbejder tæt sammen med Det Internationale
kontor pA KU, hvor vi også pt. har adresse. VI arbejder p.\ at fA et kantorI-fast
lokale i Studenterhuset.
Vi har en masse Ideer til fremtidige projekter, men de kræver alle et lokale. så vi
håber...

DlF kan træffes i Studenterhusets Cafe hver onsdag kl. ZO.OO-Z3.00

Il



De Iranske Studerendes Råd
KONTAKTPERSON

Behzad 38888087

De Iranske Studerendes Råd blev etableret af nogle iranske studenter l Danmark i
1988.
Formålet med at etablere DISR var/er
1) at skaffe et samlingssted for de iranske studenter,
2) at skabe bedre muligheder for nærmere kontakt med de danske studerende,
3) at skabe muligheden for mere kulturelle udvekslinger mellem danskere og
iranere,
4) at hjælpe de Iranske studerende med deres studiemæssige problemer,
5) at Informere det danske samfund om de politiske og sociale forhold i Iran og
omvendt.
I takt med ovennævnte formål, blev DISR medlem af Studenterhuset fra starten
og i løbet af disse .\r. var man aktiv i forskellige sammenhænge, f.eks. forskellige
kulturelle arrangementer. udgivelse af 5 numre af Studenter Blad, arrangering af
mange debataftener, deltagelse i Studenterhusets aktiviteter, samarbejde med
andre danske institutioner f.eks. Dansk Flygtningehjælp, samt de andre iranske
foreninger m.m.
DlSR har planer om at fortsætte sine aktiviteter i ovennævnte områder, samt at
udvikle samarbejdet med de danske studerende i Studenterhuset.

DISRkan træffes hver fredag kJ. 16.00-18.00 I Iraner-rummet. Isal,
Studenterhuset.

Kristeligt Forbund For Studerende
KONTAKTPERSON

Claus Grønbæk 31 71 7277

Vi er en gruppe på omkring 70 kristne studerende, som mødes i Studenterhusets
Cafe. Ved disse samlinger har vi bl.a. oplæg, foredrag og bibelundervisning.
Fra vores program kan eksempelvis nævnes emner som: "Menneske - hvad er du
værdr ~ om videnskabens og bibelens syn på mennesket; "Det virker jo!" - om
healing og alternative behandlingsformer kritisk belyst.
Formålet med vore møder er først og fremmest at skabe et forum, hvor kristne
studerende kan mødes for at høre forkyndelse ud fra bibelen, og for at imødegå
nogle af de ting vi konfronteres med i undervisningen. samfund og livet i al
almindelighed.
Desuden vil vi gerne være med til at sprede den gode "gamle nyhed" om Jesus
Krlstus som frelser fra synd og død blandt studerende i dagens Danmark.
Udover at mødes I Studenterhuset er der også på flere af studiestederne grupper
af KFS·ere. som mødes til andagter og debat omkring deres fag.
Nærmere oplysning kan fås hos Claus Grønbæk. Buskager S.t.tv. 2700 Vanløse
eller på Kf5-kontoret. ~esgade 107. 2100 København ø. telefon 35 37 36 36.

VI mødes drka hveranden mandag kl. t 9.00 i Studenterhusets Cafe.
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Spansk Dans
KONTAKTPERSON

Anna-louise Herskind

Spansk dans-gruppen består overvejende af spanskstuderende, som danser en
dans fra Sevilla kaldet sevIllanas. Dansen Ilgner for udenforstående flamenco,
dog uden at være det.

Sevillanas er inspireret af flamenco, men forskellen ligger bl.a. I. at den har faste
trin og er en pardans. hvor flamenco er Improviseret og er solodans. Gruppen er
åben. men da gruppens niveau er ret højt. bØr man have et grundigt kendskab til
sevillanas for at deltage.

Vi danser hver anden SØndag fra 16.00 - 18.00 I Studenterhuset

KØKS
KONTAKTPERSON

Ulla Brit Sørensen 31 54 50 54
Hanne Kruse 32 96 88 51
Peter Exner 33 12 48 55

KØKS står for KØbenhavns KrIstne 5tudenterbevægelse. VI er en tværfaglig
studenter-bevægelse med mennesker såvel Inden- som udenfor Den dMlske
folkekirke. I øjeblikket er vi 25 medlemmer I foreningen (lidt færre rigtig aktlve).
KJ. 18.00 Inden aftenens program (kJ. 19.30) er der fællesspisning på første sal.
[Tilmelding er Ikke obligatorisk. men ønskelig). fra kJ. 17.00 tll 18.00 har vi
kontortid i Studenterhuset inden hvert arTMIgement.
Som K0KS har vi eksisteret siden foråret 1989, men historisk er vi en videreførel
se af det tidligere Københavns KrIstelige 5tudenterbevægelse (KKS).
På International plan hØrer vi Ind under World Student Christfan Federa
tion(WSCF). som en lokalgruppe. På nordisk plan arbejder vi sammen med tllsva
rende studenterbevægelser I Nordisk Samarbejds Råd (NSR), hvor vi har en
reprc:sentant. I. NSR arrangerer lokalgrupperne sommermøder og weekender på
skIft I de nordlske lande. Nationalt er vi relateret til Århus Kristne Studenter~
bevægelse (AKS) og studentermenlghederne I Danmark. Og tilsammen udgør vi
de kristne studenterorganisationer I Danmark. som er med l WSCF. Hvert semes~
ter sammensætter vi et program med debataftener o.lign. samt et par aftener
ud-af~huset. hvor vi lader os udfordre af vor bys mMlge muligheder (teater. film.
bydelsb~søg ?sv). Hvert semester har vi et overordnet tema, og denne gang
beskæftiger VI os med "udødelighed". Vores økonomi er baseret på legater og
fonde.

VI mødes hveranden torsdag kl. 19.30 I Studenterhuset.
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BEMÆRK
Henvendelse til ovennævnte personer skal ske I deres træffetider I
Studenterhuset ved enten direkte henvendelse eller ved at ringe på
Studenterhusets telefon 35 32 38 61/35 32 38 60. Undgå at bruge
deres privatnumre medmindre det ikke kan vente! Hvis au har anGre
spørgsmål vedrørende Studenterhuset, som ligger udenfor
ovennævntes ansvar- eller arbejdsområde, kan du altid ringe og der er
med sikkerhed mindst en der kan svare på netop dit spørgsmAr.

33113937 mandag -!Tedag kJ. 12.00-16.00

kl. 12.00-15.00

kl. 17.00-19.00

kl. 12.00-15.00

kl. \8.00-19.00

torsdag

mandag

lTedag

onsdag

mandag-torsdag kJ. 12.00-16.00

mandag - lTedag kl. 10.00-14.00

353238 60

31683266

31865696

38 34 93 97

3\ 358086 mandag -ITedag kl. 12.00-16.00

PrIvat telefon Træffetid I Studenterhuset

KARSITN MADSEN
RedaktØr af Husavisen
(Studenterhusets avis)

JOHAN MØLLER
Lydrnand

KIM LØVENSKIOLD
Ungdomsledlg/Dansende Bartender

JASPER HOLM
Militærnægter (lønnet)

TORE HOLST
Lydmand

ANNETn STÆHR
Økonomlsekretær (lønnet)

Navn og arbeJdsområde

JAKOB LEE
StudentermedhJælp (lønnet)
Medlemsregistrerlngen

PEITR SKOV LARSEN
Langtidsledig

CARIN QBERli
Cafe~bestyrer(lønnet)

Her skulle egentlig have været en oversigt over de
forskellige oestyrelsesmedlemmer, deres arbejds
områder og træffetider. Imidlertid har en vis forsin
kelse i proC1uktionen af denne publikation medført,
at den næste generalforsamling nu er snart fore
stående. Her skal der bl.a vælges ny bestyrelse, og
de oplysninger, vi kunne give, ville derfor snart være
forældede.
Den ny bestyrelses træffetider vil kunne fås i Cafeen
eller ved telefonisk henvendelse på 35 32 38 61
manda~ til fredag mellem 12 og 16.
Da besl:yrelsesmedlemmerne er studerende, har de
naturli~vis ikke mulighed for at være i huset hele
tiden. Det er derfor nemmest at komme i kontakt
med dem på deres træffetider.
Vi anfører nedenfor en beskrivelse af de forskelli~e
arbejdsområder, der opereres med i den siddenCle
bestyrelse. Den kommende bestyrelse vil antagelig
anvende en nogenlunde tilsvarende qrbejdsforde
Iing. Ønsker man kontakt med huset pa et af dIsse
områder, kan man få oplyst, hvilket bestyrelsesmed
lem, der er ansvarlig.

Kort definition af opgavetyperne på. ansvarsområder.
som bestrides ved siden af det alm. bestyrelsesarbelde.

• Booking-ansvarlig: Booker musikgrupper. Sc:.'\lTlordner arrangementer osv. I
Studenterhuset.
• Intern bookIng: Bookning af Stuclenterhusets ~okaler I forbindelse med møder.
debatter o.lIgn.
~ Nøgte-ansv.utlg: nlser og har ansvaret for husets nøgle-beholdning. Udleverer
nøgler til grupperne m.fl.
~ Kunst-, kultur· og afe-ansvarllg: Ansvar afvikling og samordning af udstillinger.
arrangementer m.m. Ansvarlig I bestyrelsen for Studenterhusets Cafes drift og
opgaver.
~ H1ndværker·aJlsvarlig: Bestiller håndværkere til huset nM nødvendigt. fortløbende
kontrol med husets stand og mangler.
• PR·aJlSVArllg: Public Relations, dvs. på. forskellige måder at opbygge kommunikation
Ind og Især ud af huset. finde nye og altemadve veje for bedre kommunikation mellem
grupperne I huset. Skaffe forbindelser til pressen især udenfor universitetet. Gør rekla
me for Studenterhuset.
- Lobby: Aktiv lobby-arbejde på universitetet for sikring af husets eksistens.
~ fondsansøger. Søge fonde m.fl. for at sikre Økonomisk større til udvikling af
Studenterhuset.
- MedlemsreglstJ'erlng: Ansvar for opbygning og vedligeholdelse af medlemskartotek.
fortløbende kontrol af medlemstyper og antal.
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HUSETS STRUKTUR
GENERALFORSAMLINGEN

Studenterhuset er en forening med to årlige ordinære generalforsamlinger.
l februar og september. OffentliggØrelse sker bl.a. i Universitetsavisen,
med dagsorden.
Forsamlingen vælger en bestyrelse pa 8 personer. Kun studerende ved
Københavns Universitet, som er medlemmer af Studenterhuset. har
stemme- og valgret. Alle medlemmer har ret til deltagelse og har taleret
ved forsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
I alle anliggender.

BESTYRELSEN
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse pa 8 + 2 medlem
mer Inkl. 2 suppleanter, som ogsa skal være studerende ved Københavns
Universitet. To medlemmer udpeges fra de i Konsistorium repræsenterede
studenterorganisationer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og
indadtil. Det er bestyrelsens opgave at holde opsyn med foreningens akti
viteter og de ansatte personers virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne
fordeler opgaver mellem sig mht. de forskellige ansvarsområder som
booking, cafe, nØgle o.a. Bestyrelsen har ansvaret overfor Universitetet.
Arbejdet er ulønnet.

STORMØDE
Foreningens medlemmer afholder stormøde første tirsdag i hver måned,
hvor forskellige sager kan diskuteres og løses i fællesskab. Stormøderne er
vejledende for de store hovedlinjer i Studenterhuset. hvor foreningens
medlemmer kan give deres mening til kende vedrørende verserende
sager. Afgørelser ved uenighed foretages ved ftertalsvalg.

REPRÆSENTANTSKABET
Dette organ bestar af en repræsentant fra hver af de af bestyrelsen
godkendte aktiviteter. Repr.sk. har til formal at virke som kommunikation
mellem aktiviteteme. Repr.sk. har overfor bestyrelsen radgivende funktion.
Repr.sk. udarbejder forslag til husorden til vedtagelse i bestyrelsen. Endvi
dere fungerer repr.sk. som høringsorgan I bestyrelsesanliggender af
væsentlig betydning for foreningens drift. De afholder møde manedligt.

. GRUI'I'ERNES MØDER
Alle grupper I huset afhoider møder vedrørende deres egne aktiviteter. Pa
disse møder tager de bl.a. stilling til, hvem skai repræsentere deres gruppe
ved repræsentantskabet. Huset har ofte beskeder vedrørende forskellige
fælles forhold om lokalebrug. oprab m.m. som skal diskuteres. Tid mellem
disse møder aftales I grupperne.
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Semesteret Der Gik
JUNI 1992

Som sædvanlig afholdtes der to arbejdsuger I sommerferien. Det tndvendlge I huset
Ak en ansigtsløfullng. Cafeen blev malet. loftet renset. nyt gulv I stuen, bordene malet
osv. Lignende arbejdsweekends kommer Igen 61 efteråret.

To kabinetter og monitors tU PA·anlægget blev endelig bygget færdig af fJivllllge I
Studenterhuset. Endvidere fik vi fem spots til scenebelysnlng.

Arbejdende cate·personale fik skjorter på deres kroppe med Studente.musets logo
lOran.

JULI/AUGUST 1992

Studenterhuset fungerer nu som forening på baggrund af direktiver fra unlversltetet.
VI skal have 500 medlemmer Inden årets udløb. I skrivende stund har vi rundet de
5001 (VI hM faktisk snart 800. red,)

Studenterhuset er gjort til tjenestested for militærnægtere. Vi har fået den første, og
med erfaringerne fra denne regner vi med flere efter ham! (Mange tak. red.)

Studenterhuset fAr gang I sin Interne avls "Husavisen" Igen efter flere års. pause.

SEI'ITMBER 1992

Foreningen Studenterhuset afviklede en kæmpe Rus-rest for alle nytndskrevne på.
universitetet. Festen blev afviklet I Cafeen med live-bands og diskotek på. I. sar. Det
var meget veUykket.

Cafeen får nu endelig det eftertragtede køleskab (Carlsberg Igen. Igen), så vi kan tilby
de kolde drikkevarer.

OKTOBER 1992

I forbindelse med 5()().-Aret for Columbus ankomst til Amerika afholdt latinamerika·
gruppen ved KØbenhavns Universitet en række velbesøgte arrangementer I Røde Rum
under overskriften "1492 - vores fremtid tilbage" med debat omkring Indianernes sltua·
tlon Idag.

Farmaceuttsk Højskole brugte Studenterhuset til at relre deres tOO-års Jubilæum med
udstillingen "Rundt om medldnen", Der var stuvende fuldt hus.

NOVEMBER 1992

Den Naturvidenskabelige Legestue vender atter en gang tilbage til Studenterhuset
med deres popu:ære Illustrationer af naturens love.

Teatergruppen Sirenen opfører en absurd teaterfores.dlllng.
t en mere end stuvende fuld Cafe spiller Porno Pop og Padd!ngton Replay til fOrdel fOr

de sultende I Somalia.

Og så har vi Ikke engang nævnt de aftenarrangementer, som Elrenbenstårnet. Stude
rende mod Ritdsme og Debatforum har lavet, eller International Cafe. eller alle de
fredage, hvor der bare har været gang I den· men det er Jo også bare ganske som vi
plejer.
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. MedlemsbevIs .gives
akdvltetsgruppeme.
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.~~: .~gn~me<llemskab af foreru~g:~'s:':~~~~~t.h~sB~~:~~
de ved Københavns UllIversltet eller anden højere læreanstalt (cIvs,:'mere end)~

.3-årlg vlder~gående uddannelse)•. Som""Ikke-studerende . kan\medlemskab};~'
tegnes, hvis man er tilmeldt en hus-eller'aktlVltetsgruppe' IS.tuclenterhuset·'V
(ansøgning sker ~a gruppen .,se endvidere side 18):. ·'i,",:'';,;, ""'; •. C:" O-' <+

:•. Som medlem kan man bl... være med tll~t:~;udbygge Stud~~~~~!ct~:~·
>:væ~.med.! ,.arbeJdet for bedre og nere.lokaler og meget mere..-:~>:' '';':",,;.. ':; ~::J:.; ;.-:,,:,:·,e
--, ~<;" "', ~;-::.'~ . ~" . ';.:'~.:---:,-;: .'~.- '~\' "",,~':':":.:,:>·~i:;:'';:':~:':;:,:~,·

Huset er \ en livende udvll<llng for tiden,' men det kan hurtigt ~. I~!M~:;'
.1kkeopgaveme lægges på flere skuldre. VI har det·lkke'kun I munden--"kom:~:
selv In~ og.sell V1 har været Igang'.I,æflge~,.osvi har nu brug'fcr,.dJnhJælp.:j~r;
dlneldeerog'dltengagement.- :.' .'<~;,-'<'i, :--...:. ,-' ",:i';~ . "'-:,:.-:,t9;'
Vær med til at skabe en tværfagligt, studentersoclalt og.kultureltsamll~n;d;:
for de ,studerende på d~ J:1øJere læ~talter.; , 'H
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Vedrørende medlemskab
af foreningen Studenterhuset

VIgtigste husregler: (spØrg evt. efter mappe med husorden!)
_ du må ikke medbringe alkohol el.lign. i Studenterhusets Cafe eller under arrange
menter tage købte drikkevarer ud af huset (iftg. bevilJingspoJitiet).
_ du må ikke indtage, købe, sælge eller opbevare euforiserende stoffer j Studenterhu
set eller I nærheden af huset.
_ du må ikke låne eller tage ting (musikbånd, stole, værktøj el.lign.) fra husets lokaler.
medmindre du har fået tilladelse fra en af husets ansvarlige.
.. du skal være med ti\ at holde æmindelig orden i husets lo~a1er, og altid gøre rent
efter brug f.eks. efter møder o,lign. skaJ borde og stole altid tilbage på deres pladser
(spørg evt.).
_ vær med til at holde opsyn med Studenterhusets lokaler. informer om mangler (el
pærer. toiletpapir. pC\pirservietter o.lign.).
_ vær med til at udbygge ideen om Studenterhuset - jo flere medlemmer, jo bedre
står vi l forhandlingerne med ut\\vers\tet om bedre og flere lokaler.
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Huset kører primært på gratis arbejdskraft. Lad det ikke være spild af tid!

Regler for medlemskab:
medlemstegning gælder For hele studieåret 1992-93.

• pris for medlemskab er 50,00 kr. (svarende til kontingent).
_ hvis medlemskortet bortkommer beregnes der 50,00 kr. For udstedel.se af nyt.
Årskort kan stemples vederlagsfrit efter kontrol af medlemskab.

for medlemmer under kategori C (ikke-studerende) kræves der medlemskab af

Studenterhuset5 aktiviteter (dokumentation og ansøgning via gruppen).
~ medlemskab kan ophæves, hvis husregler (se disse) og almindelig orden ikke over
holdes. Karantæne kan gives ved grov overtrædelse af regler.
_ ved ophævelse af medlemskab sker der ingen tilbagebetaling af medlemsgebyr.
_ medlemskortet og/eller .vskortet er dine personlige og må ikke overdrC\ges til andre.

Som medlem af Studenterhuset har du disse fordele:
fortrinsret til husets arrangementer, debatter. fester m.v. ved adgangsbegrænsning.
ret til at blive optaget j husets aktiviteter, efter nærmere aftale med disse.
ca. 401b medjemsrabat på drikkevarer j Studenterhusets Cate.
fri adgang til den årlige medlemsfest.
ret til at deltage i husets stormøder, hvor mange beslutninger tages,
medlemmer. som er studerende ved Københavns Universitet, har stemmeret ved

Studenterhuset generalforsamlinger.
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Kære

Som led i en afklaring af, diskussion om og forbedring af Studenter
husets fremtid beder vi dig skrive et par ord om din indstilling til .!,

sagen.

Her er vores version:

ET STUDENTERHUS kan danne en faglig, tværfaglig, kulturel og social
sammenhæng. der kan bringe faglig og personlig udvikling, skabe og for
midle viden. mindske studiefrafald og isolerethed.

ET STUDENTERHUS kan, i modsætning til Universitetet, være rammen
om en dybere forholden sig til og udviklen af egen faglighed. Ideer
kan udvikles. diskuteres. bruges, videreformidies - eller droppes. Det~

te på en måde. der hverken er mulig under Universitetets stive former
eller erhvervslivets rentabilitetskrav.

I ET STUDENTERHUS er mulighederne til stede for. at uddannelsessy
stemets fagopsplitning for en tid kan brydes og læges; og ethvert vid
enskabeligt gennembrud sker på grænsefladerne mellem de videnskabelige
discipliner.

ET STUDENTERHUS er ogs~ et kulturhus. Et sted, hvor kulturen skabes
en sammenhæng med de deltagendes liv, og på tværs af forudsætninger.

Dette er særligt vigtigt i en kulturhungrende periode som denne. hvor
bare den blotte tilstedeværelse af fremmede kulturer får frygten for
vor egen kulturs undergang frem. Uanset frygtens berettigethed peger
dette mod et behov for en stærkere kultur. en levende kultur. der be
finder sig i uafbrudt udvikling, og ikke blot opleves som upersonlig
ærbødighed for fortidens bedrifter.

ET STUDENTERHUS vil medvirke til at bibringe en sammenhæng, faglig,
kulturel og social. der himmelråbende savnes af mange studerende. I
denne sammenhæng mA ogs~ de store problemer med frafald og psykisk koks
ses.

ET STUDENTERHUS indgår da også naturligt ved stort set alle andre
(og andre landes) større uddannelsesinstitutioner. Udenlandske studer
ende klager overrasket over den totale mangel af et s~dant sted tilknyt
tet Københavns Universitet. ..

STUDENTERHUSETS situation er idcg uafklaret. Efter mange års initi-
I

ativer, aktiviteter, forhandlinger og forhalinger står vi endnu uden
en officiel anerkendelse eller opbakning. S~ vidt vi forst~r, skyldes
dette tilbageholdenhed i Direktor~t9t for de Videregående Uddannelser,
der tvinger UniverSitetet (Rektor såvel som administrationen) til at
undlade at anerkende Studenterhuset.

STUDENTERHUSET administreres af, udgøres af og benyttes af en mæng
de forskellige mennesker. fra forskellige interessegrupper og fag. For
skellige aktiviteter som psykologisk rådgivning, filmklub, nærradio
("Universitetsradioen"), fagrådsmøder, faglige diskussionsgrupper, tids
skriftsproduktion og en mængde vekslende sociale. kreative. festlige
og udadvendte aktiviteter fungerer side om side og sammen. l det dag
lige koordineres de forskellige aktiviteter af en åben husgruppe. hvor
alle interesserede deltager på lige fod.

FOR STUDENTERHUSETS videreudvikling er det nødvendigt med et solid
ere fundament. mindst en anerkendelse af. at lokalerne Købmagergade 52
står til rådighed for Studenterhuset.

Hvad synes du?
Skriv venligst en udtalelse. og helst så hurtigt. at vi har den ihænde
senest d. 15 april (d.~.).

Enslydende breve er sendt til:

Rektor Ove Nathan. Københavns Universitet
Bygningschef Rastrup Andersen. Københavns Universitet
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Undervisningsminister Bertel Haarder
Studenterr~dgivningen

Studievej leder ,Jakob Lange

DIS Study

Det Internaticnale Kontor
Studenterrådet v. Købennavns Universitet
Moderate Studenter v. Københavns Universitet.

På forhånd tusinde tak
med venlig hilsen

Husgruppen

Studenterhuset
Købmagergade 52

1150 København K

Tlf: 01 13 65 92 (Tirsdag 1900_21 00 )
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STU DENTERRA DG IVNINGEN
GrtJodlVig5vej 27, st.

1864 Frederiksberg C.

Tfl.0121 !SO 3D

BT/ja

'ril Husgruppen

Studenterhus,et,

Købmagergade 52,

1150 København K.

Frederiksberg. den 5. 4 • 89 •
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KØBENHAVNS UNIVERSITET
BYGNINGSPlANLÆGNINGEN

Husgruppen

studenterhuset

Kobmagergade 52

1150 København K.

ADMINISTRATIONEN
t

POSffilflO NR. 2 DO 14 8Il TELEGRA"'AOR.: UNIVCOP
TEUX: 22221 UrtlCOP DI'(

TELEFAX:. 01 9l 18 28

...

,.

Kære Husgruppe.

JOURN. NR. REF.: JRA/jra DATO: 29...03.1989

I vores arbejde på Studenterrådgivningen taler vi dagligt med

adskillige studerende, der henvender sig her, bl.a. på grund af

problemer i tilknytning til en social isolation såvel på deres

uddannelsessted som i deres private liv.

Vi er derfor om nogen klar over mangelen på en social sammenhæng

og et aktivt studentermiljø for de studerende. Vi vil i højeste

grad støtte Jeres bestræbelser på at etablere og udvikle_Studen
terhuset.

I den anledning støtter vi naturligvis også Jeres forsøg på at få

de relevante myndigheder til at anerkende lokalerne Købmagergade 52

som stående til rådighed for Studenterhuset. Vi håber det lykkes for
Jer.

Med venlig hilsen

f. Studenterrådgivningen, Grundtvigsvej 27, 1864 Frederiksberg C.

..~~".,
cfOnna Andresen

Vedr.: studenterhuset

Det har hele tiden været og er stadig min personlige

holdning at

Kobenhavns Un~versitet må og skal have et studenterhus

Den af Husgruppen opstillede skitse svarer meget godt til

de forestillinger, vi igennem Arene har gjort os i forskel

lige sammenhænge om formål og indretning for et studenter

hus ved KU.

Jeg kan kun beklage, at det trods mange forsøg og tilslut

ning fra universitetets øverste ,organer endnu ikke er lyk

kedes, at fA overtalt de bevilgende myndigheder til at

støtte tanken •

I
Medzen~Hsen r7 ,
~.,~-

(j~~ Rastrup [) :ersen' --
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Husgruppen

Studenterhuset

Købmagergade 52

1150 KØbenhavn K.
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Ref., ON!kb

TLF.OI1l1082a POSTGIROHl\.lllOl4l1J

TELEGR.\MADR.:: VNIVCOP
TEl.Elt 2:222t UNICQP DK

Dato: 28. marts 1989

"

Økonomisk burde et studenterhus være overkommeligt, set fra

universitetets synsvinkel, fordi studenterne selv har vist vilje
til at bidrage til Økonomien med indtægtsgivende virksomhed. Jeg

synes, de skulle have lov til at vise, at det kan lade sig gøre.

Forhåbentlig er det sidste ord ovenfra ikke sagt i sagen om

Købmagergade 52. . ~;

Ove Nathan

Tak for opfordringen til at skrive "et par ord" om min ind

stilling til Studenterhuset i KØbmagergade. Hermed ordene:

Et universitet bør kunne tilbyde sine studerende et studen

terhus, som kan danne ramme for studenterbefolkningens kulturelle

og social~ aktiviteter og,'~for debatter om universitetsforhold, og

som kan~være et mØdested, der kan bringe universitetets egne stu-
",L:'

derende i kontakt med udenlandske gæstestuderende. Ikke et elfen-

benstårn med nedrullede gardiner for vindue~ne, med duft af aka

demisk selvgodhed, men et hus med åbne vinduer som ka~ være med

til at understrege en naturlig sammenhænq melem studiemiljØet og

den omgivende verden.

Det er sØrgeligt, at KØbenhavns Universitet endnu ikke har et

studenterhus med en rimelig sikret fremtid.

Universitetet giver husrum til studenteraktiviteter rundt om

på fakulteterne, nogle steder bedre end andre. Hen det er ikke

nogen erstatning for et fælles studenterhus, hvor~ studerende

er velkomne. Netop et storbyuniversitet har brug for at mØde si

ne studenter med en vis varme, som modgift' mod den oplevelse af

ensomhed og kulde 4 storbyen giver mange studenter. Og behovet for

et studenterhus er voksende i disse år, der bringer flere uden

landske studenter til KØbenhavn, flere flygtningestuderende og

flere studerende fra indvandrerfamilier.

"
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Det Internationale Kontor
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Husgruppen
Studenterhuset
Købmagergade 52
1150 København K.

Der ligger ellers en v~rdifuld informations- og inspirationskilde i
udvekslingsstuderende. Internationalisering er ikke kun noget, der
foregår i udlandet. Bevidstheden om, at der reelt er mulighed for et
studieophold i udlandet, skal opbygges tidligt i de studerende, så de
er parate, når tiden kommer. Udenlandske udvekslingsstuderendes del
tagelse i såvel undervisningen som det almindelige studenterliv bi
drager til dette.

Sidste efterår blev en gruppe på op til 100 Københavnske studerende
inviteret til Lunds Universitet for at se på de muligheder, som sam
arbejdsaftaLen mellem de to universiteter åbner for at tage en studie
periode i Lund. Nu viste det sig, at man i Lund havde glemt at tage
kalenderen i ed, dagen lå umiddelbart før en svensk helligdag, og
universitetet var stort set affolket ved middagstid, da de Københavnske
studerende ankom. Det blev til rundtur på en tom campus til lukkede
institutter. Men i de spørgeskemaer, som stort set alle de ca. 70 del
tagende studerende returnerede blev skuffelsen over de forsplidte mu
ligheder mere end opvejet af noget helt uventet, der havde været lej
lighed til at møde og snakke med studerende fra andre fag og fakulteter
på Københavns Universitet. Det havde været spændende. Og det blev n~vnt

af de fleste. som noget opmundrende og værdifuldt.

Vedr. Studenterhuset: 0resundsbussen som studenterhus.

Der er hårdt brug for et (også internationalt) studenterhus for alLe
universitetets studerende.Ref. RJjlha

2("
Den/!.

. ';

april 1989

"

n
It:,~~
I~Obin Jetr

Det burde ikke være nødvendigt at sende Københavns Univ~rsitets stu
derende til Lund for at træffe hinanden!

Studenterhuset som led i internationalisering.

Der bliver som bekendt ofret mange ord og ikke så få ressourcer på
internationalisering af de højere uddannelser i disse år. Københavns
Universitets studerende har siden 1987 rejst verden tynd for mere end
4 millioner kroner. en hel del af disse studerende har rejst ud som
udvekslingsstuderende til samarbejdsuniversiteter, som Københavns Uni
versitet har underskrevet aftaler ~ed. som garanterer et vist antal
pladser, uden undervisningsgebyr, på årsbasis.

En betingelse for, at vores samarbejdsaftaler kan opretholdes, er;
at Københavns Universitet modtager et lignende antal studerende fra
disse universiteter. Mange af de studerende, som bliver modtaget på
denne måde, har ikke tidligere kunnet dansk. De gennemgår et særdeles
intensivt danskkursus i løbet af sommeren for at kunne starte på fore
læsningsbænken med danske studiekammerater i begyndelsen af december.
Der er meget hårdt brug fOr et samlingssted, hvir disse studerende kan
indgå i et dansk - dansktalende - studentermiljø med studenter fra alle
fakulteter og fag. Det åbenthus-arrangement. som man i indevæ~ende år
har kørt for at sikre et minimum af kontakt med de udvekslingsstude
rende har ikke kunnet gøres åbent for danske studerende, som interes
serer sig for studiemuligheder i udlandet p.g.a. for små lokaler på
Det internationale Kontor.

'/' .2

Teleot.adr.: UNIVCOP Telex: 22221 unlcop dk
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Husgruppen

Studenterhuset

Købmagergade 52

1150 København K.

København, den 26 JUNI 19S9

,
'~

~,

Husgruppen ved Studenterhuset har i et brev til mig af 2. marts

d.å anmodet om mit standpunkt til etablering af et studenterhus i

forbindelse med Københavns Universitets ejendom i Købmagergade 52.

Jeg har efter nogen overvejelse besluttet, at jeg ikke vil modsæt

te mig. at universitetet inden for sin ramme afsætter penge til et

studenterhu~, når blot der sker en ligelig behandling af alle ,de

studentergrupper. der kunne tænkes at ville benytte studenterhu

set.

•

Med venlig hilsen

(L_c-<..d, ~ -
\~. Bertel Haarder

". :... ",',,::,:.;::" .",:.:'. ;.,:, K.• :;.j:- .:.:: ~ ,-:·~:JL.'·.:I!\ 1'''';'-:''11':; ,.~~:::

Mininer of Educnion &:. Rcsellrch. Fm:I"ri!uholmJ KJn~121. DK 1220 Copenh3gen K. Tc1ephone + "SI92 50 00 ©



DOKUMENTER FRA STUDENTERHUSETS HISTORlli 1984 OG FREM.

l - Principiel grundplan for Studenterhuset 1984: Studenterhuset som en organisk enhed (s.l)
2 - Stiftende stormøde 1984 (s.l2) - inel. oprindelige basisdemokratiske vedtægter (s.l4); og første udkast til samarbejdsaf

tale (s.16)
3 - Om økonomiske principper og struktur (s.18)
4 - Samarbejdsaftalen for Studenterhuset i Århus (s.19)
5 - Intern brevveksling på Universitetet / problemerne (s.21)
6 - Ændring afvedtægter 1985 (s.24)

For "fremstødet" marts 1989, der fører til støtteerklæringer fra rektor Ove
Nathan mfl og til at Haarder opgiver sin modstand mod Studenterhuset,
se HUSAVISEN nr.7/1993.

7 - Svarbrev fra Universitetet vedr. økonomi, styreform og indhold 1990 (s.25).

For Studenterhusets svar på dette, se HUSAVISEN nr.l/1992.
Samt Husavisen nr.2/1992 for Studenterhusets historie.

8 - Nuværende samarbejdsaftale 1992 (s.29)
9 - Om udvidelse af det nuværende Studenterhusareal dec 1992 - i retning den oprindelige grundskitse (s.31)
10 - Msiaget fra bygningsplanlægningenjan 1993 (s.33).

TIL BRUG FOR DEN FORTSATTE UDVIKLING OG UDBYGNING AF STUDENTGERHUSET
Visionsmøclet februar 1993.
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DELPROGR&~ FOR INDRETNING, OMBYGNING ~1.

Det fØlgende er en korrektion af Studenterhusgrup
pens "grå program" fra februar 1983, som handlede
om Bispetorv. Vi har i dette delprogram koncentre
ret os om at revidere programmets indretningsmæssi
ge forslag i forlængelse af beslutningen om at ind
rette Studenterhuset i Købmagergade 50-52.

Delprogrammet er disponeret efter huset, således
at vi starter med de enkelte etager nedefra oq p~

de enkelte etager fØrst tager aktivitetaTne 1 nr.
52, derefter aktiviteterne i nr. 50.

Hver enkelt aktivitet er beskrevet for,sig, først
med en kort beskrivelse af funktionen,/derefter
indretning og sidst placering. Det er således vores
fØrste bud til Bygningsplanlægningens arkitekter og
ingeniører, idet vi håber, at der på denne baggrund
kan laves skitser og et projekt, der løser nogle af
de problemer, vi er stØdt på-under vejs.

Der vil sidenhen i løbet af foråret fremkomme yder
ligere et delprogram for organisation, husorden mv.
samt et delprogram om økonomi, drift mv.-.-

Efter diskussion og bearbejdning af det bygnings
mæssige delprogram i Bygningsplanlægningen og det
organisatoriske i Konsistorium samt Studenterhusets
kompetente organer, hvor osse budgetterne skal ved
tages, kan der udarbejdes i nyt "gråt program" for
det "endelige studenterhus.

Samtidig vil vi uddybe ombygningsprioriteringer,
indflytningsplaner, brugen af lokalerne under ombyg
ningerne og i opstartsfasen.

FORDELINGEN AF FUNKTIONER

Kælderen tænkes anvendt til grovere værksteder,
evt. depoter samt værtshus. I stueetagen ligger
dagligstue og spisehus i nr. 52, da der her er mu
lighed for at skabe et, stort og sammenhængende
rumforløb til store arrangementer. Placeringen af
biograf og Tidsskriftcenter i stueetagen i nr. 50
er begrundet med lokalerne stØrrelse. Samt i nogen
grad, at der_ let kan laves separat adgang.
på længere sigt er det meningen, at butikkerne i
fronten i nr. 50 skal bruges til husets udadvendte
arbejde, formidling af projektarbejde, udstilling,
generel informationsvirksomhed mv ..

1. salen i nr. 52 bruges til værksteder i den mØr
kere ende og til udstilling/teater/møde i den for
reste og lyse ende (mod Købmagergade). Da v~kste

derne skal kunne aflåses og derfor ikke kan indpas
ses i gennemgangsrum, bliver der en meget lang
gang og nogle ret smalle rum til den ene side. For-

slag modtages gerne. Med en murgennembrydning, der
evt. skal placeres et andet sted, skabes der en
forbindelse til nr. 50, hvor fin!syværkstedet be
finder sig. Gennemgangsrumrnene og et nærliggende
rum uden vinduer kan bruges til depot og grovere
produktion i forhold til teater, udstillinoer mv ..
I samme del af huset er administrationen placeret.
Denne administration skal ikke være så "udadvendt.",
idet værkstedernes nØgleudlevering, lokalebooking
og konsulenttjeneste varetages fra værkstedsadmi
nistrationen. Denne vil også kunne fungere som
info i forhold til udstillinger mv ..
på 1. salen i 50 findes endvidere et stort mødelo
kale som kan indrettes til at fungere også som
læsesal, når det ikke er i brug til mØder. Dette
vil især aflaste TC på etage t under.

2. salen i 50 tænkes anvendt til rådgivningsvirk
somhed og 3. salen i 52 til projektgrupperum.

ADGANGSVEJE

KØbmagergade 52 og 50 mangler ikke just trapper.
Men Studenterhuset må nok indstille sig på at
mangle en hovedtrappe, idet funktionerne ligger
så spredt,~e ikke alle kan have forbindelse
til en sådan. Det betyder, at beSØgende til Stu
denterhuset til en vis grad skal have besluttet
sig til, hvilken aktivitet, de vil besøge, før de
går ind i huset. Det er uheldigt, og vi har-i pla
ceringen af de enkelte aktiviteter forSØgt at tage
højde for dette.

Kælderen: Der er adgang til værtshuset via to selv
stændige indgange fra hhv. Kirkepladsen og den
indre gård. Cykelværkstedet har indgang fra den in
dre gård, mens grovværkstedet muligvis kan benytte
den gennemgående trappe ca. midt i huset herudover.

Stueetagerr: Adgang til spisehus sker fra Kirkeplad
sen. Varer mv. kan herudover bringes ind gennem
den bageste gennemgående trappe.
Det må overvejes, om indgangen fra Købmagergade
skal slØjfes, idet den kan bruges ved større og ud
advendte arrangementer.
Ved at lave en gennemgang mellem de to indre gårde
opnår man en større sammenhæng mellem de to huses
aktiviteter, idet besøgende i det mindste så ikke
skal ud på KØbmagergade. Der er mulighed for at
skabe indgang fra to sider både i biograf og Te.
Fra stueetagen i nr. 52 kan der skabes yderligere
en forbindelse til kælderen (værtshuset) ved at
lave en gennpmbrydning til toiletterne. Dette bli
ver under alle omstændigheder nØdvendigt.

1. salen: I nr. 52 tænkes den forreste gennemgående
trappl:: a:1 .... endt til -c!~s'::::_lir:ger, mØder fr.". (Skyd~

gaard-trap~en). Dels sløjfes den store trappe fra
stueetagen midt i rummet, d81s har Skydsgaard-trap-

a



4.

STUDENTERHUS I KØB~~GERGADE

pen direkte forbindelse med "gaden". Det er til
gengæld også alt, hvad denne trappe skal bruges
til i forbindelse med Studenterhuset. Såfremt
projektgruppefolkene fra 3. salen skal ned på de
andre etager, må de bruge "midter-trappen".

Adgang til værkstederne (Grafisk & AV) og udstil
linger mv. for folk, som er i huset, finder sted
gennem "mioter-trappen". (Keramik oog bagtrappen).

Gennemgangen til nr. 50 vil altså være betinget af
de aktiviteter, der foregår i udstillings-/mødelo
kalerne. Det giver et problem i forhold til kopi
maskiner mv ..

S.
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Til aktiviteterne i nr. 50 er der adgang fra den
store gennemgående trappe, samt gennem vindeltrap
pen fra TC. Den skaber en sammenhæng mellem TC,
læserum, administration og kopimaskine samt rådgiv
ning.

2. salen: I nr. 50 gennem den store trappe og vin
deltrappen.

3. salen: Adgang gennem "midter-trappen" i nr. 52.
Her er et problem omkring kopiering, men det kan
på længere sigt klares med en mindre kopimaskine
i projektgruppeafdelingen. Adgangen til TC vil
blive meget bedre ved etablering af en gennemgang
mellem de indre gårde i nr. 52 og 50, da man alli
gevel skal ned på grund-niveauet.

OMBYGNINGER

De nØdvendige ombygninger er skitseret under de
enkelte aktiviteter, men kan kort resumeres her:

Kælderen: Gennembrydning til toiletter og trappe i
værtshus. Evt. mere dagslys. Bredere adgangsveje
til cykel- og grovværksted.

Stuen: Reduktion af kØkkenareal, etablering af spi
sehus, dagligstue mm .. Etablering af ny indgang til
"midtertrappen". Vinduer i porten i det bageste lo
kale. Gennemgang mellem nr. 52 og nr. 50. Etable
ring af foyer-miljØ og operatørrum i forbindelse
med biografen, samt selve biografrumrnet.

1. salen: Nedlæggelse af kØkken, etablering af
værkstedsrum samt info/administration. Nedlæggelse
af et toilet til keramikværkstedet. Vinduer i det
bageste lokale (mod Kirkepladsen) . Etablering af
gennemgang mellem nr. 52 og nr. 50. Nedlæggelse af
væg mellem to kontorer i fronten.

Mange venlige hilsner & go' arbejdslyst
Studenterhusgruppen
20. marts 198~
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c. 7 •

Indretn~; Bar, borde, stole, lagerrum mv .. De ek
sisterende rum sætter begrænsningerne, og da loka
lerne pt. anvendes til Antik-forretning, er vi ikke
gået i dybden med dem endnu. Det kan dog på forhånd
siges, at der skal laves adgang til toiletterne i
kælderen, og at dette samtidig vil muliggøre en
adgang til stueetagen via den eksisterende trappe.

Placering: I den forreste del af kælderen i nr. 52,
hvor der pt. er Antik-forretning. Det må overvejes,
om der ved hjælp af lyskasser mv. kan sikres mere
dagslys i den forreste del af lokalerne.

Funktion: At fungere som værtshus for husets bruge
re og andre, evt. med senere abnings- og lukketi
der. Se nærmere under beskrivelsen af Spise/værts
hus mv ..

KØB~~GERGADE 52, KÆLDEREN (fortsat)

VÆRTSHUS
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Indretning: I første omgang må grovværkstedet ind
rette sig efter de eksisterende rum i kælderen, men
en anden placering og dermed indretning kan komme
på tale, hvis behovet på længere sigt viser sig
større. Rummet eller flere mindre rum skal være
indrettet med arbejdsborde og -bænke, herunder
faste hØvlebænke mv., men også workmate-borde, bo
remaskiner, stiksave, almindeligt træværktØj. En
afdeling kan indrettes til silketryk, transparent
maling mv ..

GRQWÆRKSTED

Funktion: Dette værksted omfatter produktion af ku
lisser, rumadskillelser, transparenter, lysborde
samt andre mØbler, men skal i øvrigt ses i sammen
hæng med de andre værksteder. Ved produktion af
udstillingsmateriale mv. kan det være hensigtsmæs
sigt at arbejde i selve udstillingsrummet, hvorfor
noget af værktØjet (og workmate-borde) skal kunne
flyttes. Se endvidere beskrivelsen af de Øvrige
værksteder om organisation, konsulenttjeneste mv ..

Funktion: Der tænkes på et kælderlokale med det
nødvendige værktøj til reparation og istandsættelse
af cykler. Abningstider, konsulenttjeneste og til
syn med værktøj overlades til en gruppe af særligt
interesserede, som må etablere den nØdvendige org6
nisation.

KØBMAGERGADE 52, KÆLDEREN

CYKELKÆLDER

Indretning: Der er ikke behov for særlige indret
ninger, hvis der er mulighed for at få vand i nær
heden. Hvad angår inskaffelser, er almindeligt
håndværktøj samt ophængningsmuligheder og et par
arbejdsborde med ordentligt lys tilstrækkeligt.,
Placering; Ophængnihgsmulighederne stiller visse
krav til loftshØjden, men vi forestiller os, at der
kan findes et egnet rum i kælderen i nr. 52. Vi har
endnu ikke lagt os fast på en endelig indretning af
denne kælder. Der skal evt. ~tableres en slidske på
længere sigt, hvis det er muligt.

1.

!tr.

Placering: Kælderens gange og trapper udgør et
problem for produktion og transport af større ting.

~. Kan adgangsvejene evt. gøres bredere?
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DEPOT

Funktion: Mindre, overskydende rum tænkes anvendt
som depotrum. Især Tidsskriftcenteret vil have be
hov for sådanne. Da der er tale om "fjern-depot",
er place~ingen ikke kritisk indenfor Studenterhu
set, det skal blot være tørre rum.

It
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CA. l :2S0

KØkkenafdelingen trænges tilbage i ,huset til den
eksisterende væg mellem kantineareal og opvaskesek
tion. der bibeholdes (1). Væggen mellem kantineare
al og frituresektion samt udleveringsskranke fjer
nes (2), mens væggen overfor frituresektionen og
ud mod den indre gård bibeholdes, der skal dog eta
bleres en udleveringsluge i denne væg ().

Indretning: Der skal være plads til at 4-5 tjenere
/kokke kan foreberede og servere maden. (F. eks. 1
opvasker, 1 bag skranken, 2 i køkkenet og evt. 1
ekstra. I forlængelse af ovenstående forestiller
vi os fØlgende ændringer af det nuværende køkken
(se skitse):

Placering og videre indretninq: Spisehuset plac~res

umiddelbart i forlængelse af d~t nye køkkenareal,
d.v.s. i den gamle kantines udlevp~~ngssektiDn.

Det st::::a.:'<k{;;or 3ig hen til deo.. tværl:7i:1ende væg bag det
nuværende kasseaflukke. Denne væg bibehOlde~ den

SPISEHUS/KØKKEN/DAGLIGSTUE

Funktion: vi forventer at kunne bespise 70-80 per
soner af gangen. Der skal kunne serveres nogle for
skellige kolde retter og mindst to varme retter.
Vi forestiller os ikke et traditionelt "tjener-spi
sekort"-spisested, men et sted, hvor gæsterne er
mere mobile. f.eks. bevæger sig op til en skranke
og bestiller deres mad, som også betales ved samme
lejlighed.

SPISEHUS & KØKKEN

Bagved denne væg ligger kØkkenet, foran etableres
en udleveringsskranke og en bar (4). Den lille væg
bag den nuværende udleveringsskranke ved hjørnet
af trapperummet fjernes (5). I opvaske sektionen
fjernes den ene opvaskerampe (den mod det nuværen
de kantineareal) (6). I køkkenet fjernes de store
gryder, kipstegere mv. [1]. Endvidere fjernes ser
veringsrampe, kasseaflukke og de ovenfor og p3
skitsen angivne vægqe (8). Der etableres de nØdven
dige gasblus og andet inventar efter videre diskus
sion med Studenterhusgruppen.

Funktion: Denne etage omfatter spisehus, daglig
stue, køkkenfaciliteter med opvaskesektion og grov
køkken. Da vi ikke kan påregne at overtage kælderen
(antikvitetsforretningen) foreløbig, vil spisehuset
i det første stykke tid også skulle fungere som
værtshus, hvilket kan give nogle problemer, bl.a.
miljømæssige, som vi senere vil komme ind på.
Det er endvidere tanken, at der skal kunne afholdes
fester, musikarrangementer og større møder mv. i
stueetagen, ligesom fronten mod Købmagergade skal
kunne anvendes til midlertidige, udadv~ndte projek
ter.
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KØB~L~GERGADE 52, STUEN (fortsat)

formodes at indeholde afløb og faldstammer fra de
øvrige etager (9) (?). Spisehuset skal have mulig
hed for at brede sig ud på den anden side af væq
gen, hvis der viser sig behov herfor (se senere).

I spisehuset Ønskes ventilationssystem og afskærm
ning i loftet fje~net, således at loftet i spise
huset har et ensartet niv~au. Eventuelle niveau
forskelle i gulvet foran og bagved den nuværende
serveringsra~pe udlignes. Klinkebeklædningen i
den nye spiseafdeling fjernes, og der maleS.
Der etableres nyt [kunst) lys i spisehuset efter
videre diskussion med Studenterhusgruppen.

Indgangsdøren fra kirkepladsen afskærmes fra spise
hUset, således at det ikke trækker på de spisende,
og således at der ikke vader en stadig strøm af
mennesker gennem spisea~delingen. Indgangen til
trapperummet umiddelbart ved siden af spisehuset
etableres fra dagligstuen (10) (d.v.s. mod Købma
gergade) for netop at undgå trafikken gennem spise
huset.

Vi kunne forestille os et arrangement af mere eller
mindre mobil karakter bag den faste væg (" falds tam
mevæggen") i dagligstuesektionen, som i forlængelse
af spisehuset skulle kunne fungere som "slyngel
stue", altså primært med henblik på drikkende gæs
ter for så vidt muligt at mindske de eventuelle
miljømæssige problemer, der måtte opstå mellem ~
se- og værtshusfunktionen.

Om sommeren tænkes spisehuset at brede sig ud på
kirkepladsen med borde og stole, såfremt tilladelse
kan opnås.

I det bageste lokale i stueetagen ·(op mod PLL) skal
der laves vinduer i porten ('1), således at lokalet
kan bruges til administration af spise/værtshus,
planlægningslokale for de ansatte mv ..

DAGLIGSTUE, FESTLOKALE MM.

Funktion: At fungere som et sted, hvor man kan sæt
te sig ned med dagens aviser, sine bØger eller no
get andet, syge en smøg, drikke en kop kaffe og
sludre med sine medstuderende og andre. Men som an
givet ovenfor, er det endvidere tanken, at der
skal kunne afholdes fester, musikarrangementer,
større møder, teater o~ midlertidige udstillinger
i stueetagen. Det stiller visse krav til rummets
fleksibilitet, som vi endnu ikke kan overskue.
Det er tanken, at køkken-spisehus-dagligst~erepræ
senterer 3 forskellige åbenhedsniveauer, saledes
at køkken og spisehus hver for sig skal kunne af
låses for Q~ sikre mod tyveri.

KØBMAGERGADE 52, STUEN (fortsat)

Indretning: Det er ikke tilfredsstillende at opbyg~

ge et hyggeligt dagligstuemiljø omkring stabelstol,
og -borde, som hurtigt kan flyttes. Dette problem
har vi endnU ingen løsning på.

For at kunne råde over et ordentligt stort rum,
forestiller vi os, at den store trappe (12) mellem
stue og 1. sal fjernes (eller kraftigt reduceres) ,
da den tager alt for meget plads både oppe og nede
og ødelægger det store rum i stuen.

Ruminddelinger, der herefter tager sigte på at ska
be mindre og tættere miljøer, kan evt. etableres
med gardiner på skinner både i gulv og loft.
Ved større arrangementer eller ved anden hård be
lastning af rummet, kan disse trækkes til side.

Musik og teaterkravet nødvendiggØr flytbare scene
kasser, - stativer og -elementer. Endvidere et
fleksibelt og mobilt lysanlæg samt lyd.

Det må overvejes, om indgangen fra Købmagergade
(13) med det store vindfang skal fjernes, reduce
res eller bibeholdes, men det afhænger af den ende
lige plan for stueetagen, hvor vi håber på hjælp
fra Bygningsplanlægningen.

Til midlertidige udstillinger flyttes inventaret
fra udstillingslokalerne på 1. sal.

Andet kunstlys, møblement samt andre farver på
væggene vil muligviS gøre lokalet lysere, o~ det
skal tages med i betragtningerne ved placer~ng af
dagligstueområdet. Kan dett: evt. .indrettes I,'å en
sådan måde, at det kan indga uændret ved ogsa
større arrangementer, men alligevl have en intim
karakter i dagligdagen ?

,



lL. 13.

Funktion: Der foregår for Øjeblikket forhandlinger
med Tidsskriftcenteret (TC) om et samarbejde i stu
denterhusets lokaler. TC opfylder i sin nuværende
form adskillige af de ønsker, som studenterhuset
kunne have i forbindelse med en biblioteksfunktion.
Projekter registreres allerede i et mindre omfang,
mens et egentligt projektbibliotek nødvendiggør
flere ressourcer dvs. flere penge og især aktivis
ter, og på længere sigt plads.
I det følgende forudsættes, at TC selv ønsker at
flytte adresse til studenterhuset på følgende vil
kår.

TC overtages uændret. Lokalerne stilles til rådig
hed af studenterhusets stormØde på vilkår, som
skal nærmere forhandles. I det omfang TC modtager
bevillinger via studenterhuset, bliver det i for
længelse af den almindelige styringsmodel, hvor
gruppen omkring TC betragtes som et aktivitetsråd
med rettigheder og pligter som andre aktivitets
råd.

TC skal fungere som bibliotek med udlån af tids
skrifter, bøger og pjecer samt som læsesal. TC e

skal registrere, opbevare samt i nogen grad udI ane
projekter, indleveret frivilligt elle~ fundet ved
opsøgende arbejde. Det opsøgende arbeJde er en ud
videlse af TC's nuværende område og vil som anført
nødvendiggøre, at der stilles nogle flere ressour
cer til rådighed.
TC's låneregler overtages uændret; i princippet
har alle låneret, når de har købt lånerkort.
Åbningstiderne vil formodentlig være 12.30 - 17.30
mandag til fredag. 2
Pladsbehovet vil være omkring 150 m .

Indretning: I det påtænkte lokal~ forefindes r~ol
er. Disse skal bibeholdes. Den t~lstødende betJent
stue skal evt. benyttes til kontor. Der skal være
adgang til toiletterne. Med hensy~ ~il læ~esalen
kan denne evt. kombineres med adm~n~strat~onens

mødelokale på 1. sal (se under administrationen) .

TIDSSKRIFTCENTERET/PROJEKTBIBLIOTEK

Indretning & placering: Placeres i de nuværende
butikker i fronten i nr. 52 (når de nuværende le
jere har fået anvist andre lokaler og frivilligt
er flyttet). Der skal ikke ændres nævneværdigt på
indretningen.

Funktion: Formidling af husets aktiviteter, projek
ter, udstillinger mv .. Generel informationsvirksom
hed og "PR-center".

INFORMATION/UDSTILLING

KØB~~GERGADE SO, STUEN (fortsat)

Placering: Biografen påtænkes etableret i Købmager'
gade 50, stuen, .til venstre for gården i lokalerne
bag Børnenes Boghandel. Her forefindes allerede et
filmforevisningslokale med tilhørende operatørrum.

Indretning: Biografen omfatter et forevisningsrum.J/ "
med plads til ca. 100 personer samt et operatør
rum. I forlængelse af biografen arbejder vi med et
foyermiljø, hvor man kan kØbe kaffe, forfriskning
er m.v. inden forevisningerne og evt. slappe af og
diskutere bagefter - efter Vester Vov-vov- model.
Vi har på nuværende tidspunkt ikke mere detaljere
de indretningsmæssige krav til foyermiljøet, da
arbejdet med dette endnu befinder sig på et ind
ledende stadium, som bl.a. afhænger af løsninqen
på problemet vedrØrende en gennemgang (se denne).

GENN~~GANG MELLEM NR. 52 OG 50/ GARDEN

Funktion: At skabe st~rre sammenhæng mellem husets
forskellige aktiviteter og muliggØre indgang til
biograf, TC, administration, rådgivning mv. fra
nr. 52 uden at man skal ud på' Købmagergade.

Indretning & placering: Ved gennembrydning af mu-.
"ren ud til den lille gård i nr. 52 i lokalet umid
delbart ~ biografen, etableres en ny indgang.
Det må overvejes, om der skal etableres en ny ind
gang fra gården i nr. 50, eller om den eksisteren
de skal benyttes. I så fald vil flere af rummene
bag biografen blive til gennemgangsrum, hvilket
vil få konsekvenser for arealets anvendelse som
foyer til biografen.

De detaljerede indretningsmæssige kraver som fØl
ger: flugtveje skal være i orden (bl.a. med "UD"
skilte), der skal føres 380 V frem til operatør
rummet, mØrklægningen og salens akustik skal for
bedres, der skal OPsættes skri1ln~nn.~ on1 v ocr en
lysdæmper og endelig skal der opsættes en ramme,
som lærredet kan spændes ud over.

Funktion: Biografen vil i høj grad satse på "luk
kede" forestillinger for ikk.e at fjerne grundlaget
for de omkringliggende biografer. "Lukket" refere
rer her til forestillinger, som ikke er offentlige
og opreklamerede i pressen.

Forevisningerne skal bl.a. knytte an til de øvrige
aktiviteter i studenterhuset, hvilket både kan
give sig udtryk i projektfremlæggelse via dette
medium og i en temaorientering i forhold til andre
aktiviteters indhold.

BIOGRAFEN

KØBMAGERGADE 50, STUEN

le~j
I Hl .~~I ._
bD 3.

Placering:
stuen, til

TC påt~~kes placeret i Købmagergade SO,
højre i gården (bag plakatf.orretningen) .

ti
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STUDENTERHUSET, KØBMAGERGADE 52 OG 50. l. SAL
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Funktion: Værkstederne omfatter pt. et grafisk
værksted, et audiovisuelt værksted og et keramik
værksted i 52, 1. sal, et qrovværksted og et cykel
værksted i 52, k~lderen samt et finværkstert/syv~rk

sted iSO, 1. sal. Værkstederne skal primært funge
re i forhold til aktiviteterne i selve huset og
sekundært i forhold til aktiviteter blandt stude
rende, som rækker udover huset. Det betyder i prak
sis, at værkstederne kun undtagelsesvis kan benyt
tes af andre end studerende ved Københavns Univer
sitet, og da kun i følgeskab med studerende med
gyldigt brugercertifikat. Dette må anses for en
nødvendig foranstaltning i betragtning af de rela
tivt dyre apparater, som vil forefindes i værkste
derne .

VÆRKSTEDERNE GENERELT

Forudsætningen for, at man kan få udleveret nøgle
til værkstederne vil være, at man har gennemgået
et kursus i brugen af apparaterne og opnået et bru
gercertifikat. Henad vejen kan det ikke udelukkes,
at adgangs systemet bliver mere selektivt, således
at nogle apparater kun kan benyttes i tilstedevæ
relse af en konsulent. Dennes opgave vil være at
stå til rådighed i værkstederne et nærmere angivet
antal timer hver dag og give brugerkurser og in
strultion efter behov.

Der vil således være en del organisation knyttet
til brugen, dels instruktion, dels tilsyn og kon
trol med værdierne 1 værkstederne. Endvidere admi
nistration såsom budgetlægning, indkØb, booking,
tilrettelæggelse af kurser, rekvirering af håndvær
kere o'J sam rbej de I"led det ('·.·ri? :."..ls.

Placering: Umiddelbart overfor trappeudgangen pla
ceres den åbne info-afdeling med administrations
kontor til venstre herror (overfor toiletterne)
og indgang til værkstederne til hØjre herfor, set
fra trappeudgangen og ud mod kirkepladsen.

KØB~~GERGADE 52, ,. SAL

Funktion: Dels at informere om aktiviteterne i hu
set, udstillinger, møder og være vejviser, dels at
administrere brugen af værkstederne.

INFORMATION & VÆRKSTEDSADM!NI$TRATIQN

Indretning: Tænkes indrettet i et endnu ikke eksis
terende rum (se detail-skitse over etagen). Dels et
lukket kontor, dels et åbent skranke-skrivebord5
miljø. I umiddelbar forlængelse og med indgang her
fra tænkes hus-trykkeri, repr~rum og lay-out loka
ler placeret. Endvidere AV-værksted og keramisk
værksted i den bagerste del af huset Dg udstilling
/møde/teater i den forreste.,
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KØBMAGERGADE 52, 1. SAL (fort c)

DET GRAFISKE VÆRKSTED

Funktion: Vi har valgt at udskyde et egentligt
stort trykkeri, idet det er økonomisk hensigtsmæs
sigt at lave større trykke-opgaver ude i byen, da
vi ikke har ressourcer til det fornØdne maskineri
og den fornØdne ekspertise. Imidlertid opererer vi
med et mindre hustrykkeri til produktion af lØbe
sedler, plakater mv. samt hvad brugerne selv måtte
ønske at få trykt. Tanken med det grafiske værkstec
er til gengæld at kunne lave materiale helt trykke
klart, d.v.s. at der skal være/ordentlige facilli~

teter til lay-out, opklæbning, reproarbejde, foto
arbejde mv .. ,
Indretning: Der grafiske værks~ed tænkes indrettet
i et rumforlØb med et stort lay-out-rum med lys- og
arbejdsborde i den ene ende, reprorum (mØrklagt) i
midten og trykkeri i den anden ende, tæt ved info
miljøet. Lay-out-rummet skal kunne låses af, s~ man
kan lade sine arbejder ligge fremme (booking pa
lysbordene) , og der skal være gennemgang fra lay
out-rum til reprorum for folk, der arbejder med
lay-out. Der skal endvidere være gennemgang fra
reprorum til trykkeri, men kun for trykkeren. Da
konsulenten sikkert vil opholde sig i info-miljøet,
~kal der være gennemgang mellem de tre rum. Se de
tailskitsen.

Placering: Det grafiske værksted tænkes placeret på
1. sal i nr. 52, ud mod kirkepladsen, da lokalerne
her har mest dagslys. (Ganske vist skal et enkelt
vindue blændes til reprorurnrnet, men sammenhængen i
rumforlØbet nødvendiggØr dette). Egentligt mørke
kammer tænkes etableret i den anden side af huset,
i et eksisterende kontor, hvor der allerede er vand
mv .. Reprorummet vil nødvendiggøre vand og udluft
ning. Væggen mellem lay-out-rum og gangen skal være
af glas for at trække mere lys ind i huset.

Anskaffelser: A4-offsettrykkemaskine, platemaker.
hæftemaskine, mØrkekammerudstyr, reprokamera, frem
kalder, rasterark, lysborde , arbejdsborde, arkiv
skabe, voksmaskine, skæreplader, skrivemaskiner,
opslagstavler mv ..

AUDIO-VISUELT V~RKSTED

Funktion: I fØrste omgang arbejder vi med et lyd/
dias-værksted, da film er for besværligt og video
endnu er for dyrt. Det er meningen, at brugerne kan
få- stillet udstyr og assistance til rådighed for
produktion af dias-shows, primært til faglig for~id

ling, men også andet. Der vil blive kØrt kurser l

brugen samt mere teoretisk om mediet.

Indretning: Der stilles ikke særlige krav til ind
retning, bortset fra at. lyd-delen skal være i et

17.

KØBMAGERGADE 52, 1. SAL (fortsat)

rum for sig. Det resterende areal kan evt. inddeles
med et stort og et lille rum. Væggen mellem det
store lokale og gangen skal være af glas.

Placerinq: AV-værkstedet tænkes placeret overfor
det grafiske værksted, d.v.s. på 1. sal i nr. 52,
til hØjre i bygningen, ud mod den lille indre gård.
For meget dagslys er nemlig mere til skade end g2vn
for dette værksted, hvorfor denne placering ikke er
kritisk. De to eksisterende kontorer Ønskes bibe
holdt, det ene til mørkekammer (se grafisk værksted
det andet til kontor eller lyd-rum.

KERAMIK-VÆRKSTED

Funktion: At virke som keramik-værksted for husets
brugere med mulighed for at dreje, modelere, glase
re og brænde, samt køre kurser.

Indretning: Vi forestiller os to rum, et til at
dreje og modelere i 2 og et til at glasere i. Det
første omkring 25 m , det andet 10-15 m2 . Rummene
bør være godt oplyste af dagslyset. Det er vigtigt,
at gulve og vægge kan tåie både vådt og tørt smuds.
D.V.s. fliser, klinker, beton, terrazo, linolium
elI. lign.
I både dreje- og glasur-rummet skal der være vaske
med borde omkring. Det vil være en fordel med af
lØb i gulvet, men ikke noget krav.
l drejerummet, hvor ovnen muligvis skal stå, skal
der være stærkstrØm-installation.

Placering: Indretning af lokalerne har taget ud
gangspunkt i det lokale, der findest bagest på 1.
~al i nr. 52. Det vil være nØdvendigt at inddrage
det nærmeste toilet og flytte dØren ind til dette
rum, så-der bliver adgang fra drejerummet. på l~~

gere sigt Ønskes der vinduer ud mod kirkepladsen.
(Se detail-skitse).

~D"~ILLING/MØDE/TEATER

Funktion: I forlængelse af Studenterhusets udad
vendte virksomhed forestiller vi o~ et fleksibelt
rumforløb, der kan bruges til uFstillinger, større
møder og teater, afhængig af de konkrete behov-o
For teatret gælder, at vi ønsker at kunne vise
spændende teater og at lave teater, evt. kØre dra
ma-, danse-, tale- og bevægelseskurser.
For udstillingerne gælder, at vi dels ønsker, at
projektgrupperne skal formidle deres arbejde, dels
skaffe udefra kommende udstillinger til veje.
Det stiller store -krav til lokalernes fleksibilitet.

Indretning: Lokalerne skal være malet hvide i ud
gangspunktet, men skål kunne tale at blive malet,
om. Der skal være mulighed for at flytte borde,
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KØBMAGERGADE 52, 1. SAL (fort~~t)

stole samt lys til mØdebrug.
I sammenhæng med aktiviteterne i stueetagen skal
der anskaffes et mobilt lysanlæg, som kan anvendes
til teater og musikformål. Endvidere udstillings
lys, arkitektlamper, små-spots mv ..
Der skal være mulighed for mØrklægning, og der skal
være 380 volt el-installationer.
Ti.l teaterbrug skal der være flytbare sc:eneelpmen
ter, stativer til sceneopbygninger. sorte tæpper
til rumafskærmninger, lamper og kontrolpult.
Til udstillingsbrug skal der være stativer, materi
aler til stande, plancher osv .. Samt lys.

Placering: De forreste rum på 1. sal i nr. 52 tæn
kes anvendt på denne måde (se detail-skitse). Med
mulighed for indgang fra det store trapperum, der
ligger umiddelbart ved siden af, kan der etableres
et meget fleksibelt rumforlØb. Ved siden af det
~tore rum i fronten af nr. 52, findes der et min
dre, som kan bruges til opbevaring af teater- og
udstillingsmaterialer, der ikke er i brug.
Dette rum bliver i Øvrigt til gennerngangsrum for
passagen mellem nr. 52 og nr. 50 på 1. sal - se
denne for nærmere beskrivelse.

GENNEMGANG MELLEM NR. 52 OG 50, 1. SAL

Funktion: At forbedre sammenhængen mellem studen
terhusets forskellige aktiviteter og rum~ således
at man kan komme fra nr. 52 til nr. 50 uden at
skulle ned på gaden hver gang.

Indretning & placering: Der tænkes indsat en dØr
mellem nr. 52 og nr. 50, og der opstår således to
gennemgangs rum, der kan bruges til depot for .
teater- og udstillingselementer, samt til arbeJds
rum for disse aktivitetec samt finværkstedet på
1. sal i nr. 50. Gennemgangsrummet i nr. 50 kan
evt. indrettes med et stort bord til samling og
hæftning, evt. kopimaskine mv .. på længere sigt
kan der opstilles en væg, så dette lokale inddrages
til brug efter behov og dermed isoleres fra gangen.
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KØBMAGERGADE 50, 1. SAL

FINVÆRKSTED

Funktion: Finværkstedet vil udover almindelig bru
ger benyttelse hovedsageligt fungere som systue
dels for teateret, dels for resten af huset i al
mindelighed (gardiner m.v.).
I samme rum påtænkes nogle tegneborde anbragt til
brug for malearbejder og skitsetegning.

Indretning: Der vil være behov for 2 symaskiner,
en regulær industrimaskine til simple syopgaver
og en mindre med flere indstillingsmuligheder.
Udover/bordene, hvorpå maskinerne er placeret, skaJ
der være to større, hØje arbejdsborde, fast reol
på væggen til materialer og igangværende arbejder.
Plas9ickurve benyttes i reolen, da de er nemme og
prakt~gke. Endvidere to skrå tegneborde, fastgjort
til væggen.
En permanent adskillelse mellem tegne-/maleaktivi
teterne og syaktiviteterne er ikke hensigtsmæssig.

'Der vil evt. kunne opsættes et skille gardin eller
lignende for at undgå støvgener ira syarbejdet i
forhold til malearbejdet.

Placering: Finværkstedet påtænkes placeret i nr.
50 på 1. sal ud mod KØbmagergade i de to midterste
lokaler. Den nuværende adskillende væg tænkes ned
revet.
Ved placeringen er der først og fremmest tænkt på
de ideelle lysforhold, de stoce vinduer giver,
hvilket aktiviteterne kræver. Decudover vil værk
stederne via denne placering af finværkstedet alle
være samlet på 1. sal.

ADMINI STRATION

Funktion: Administrationen varetager budgetter,
regnskaber og kontrol med husets samlede bevillin
ger samt de administrative forpligtelser i forbin
delse med biograf, teater, udstillingsvirksomhed
samt i nogen grad rådgivning.
Lokalebooking, nøgleudlevering, ekspedition og til
synsopgaver påhviler også administrationen. Den
varetager også sekretariatsopgaver for stormØde,
fællesråd, aktivitetsråd - kort sagt for hele sty
ringsstrukturen. Administrationen/sekretariatet
skal endvidere sikre koordineringen af husets for
skellige aktiviteter.

Indretning: Administrationen vil kræve ca. 50 m2

til kontorlokaler samt et mødelokale. Lokalerne
skal være indrettet med almindelige kontormøbler,
arkiverings-, kopieringsfaciliteter, skrivemaski
ne og telefonomstilling.

Placering: Administrationen påtænkes anbragt ud mod
KØbmagergade i nr. 50 på 1. sal. MØdelokalet kan
være det lokale, som ligger umiddelbart inde bag
selve administrationskontoret. Dette lokale bør
være indrettet på en sådan milde, at det - når det
ikke er i brug som mØdelokale - kan bruges som 'et
læsestue for bl.a. Tidsskriftcenteret.
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Vejledning af faglig art vil kun forekomme i und
tagelsestilfælde i ovennævnte sammenhæng og i Øv
rigt i samarbejde med den centrale studievejled
ning. Derimod vil tværfaglig vejledning være re
præsenteret her som en vigtig arbejdsopgave.

Indretning: 2Rådgivningen vil have et lokalebehov
på ca. 60 m fordelt på 2 mindre grupperum, 1
kontor samt adgang til arkiv- og kopieringsfaci
liteter. Det vil være hensigtsmæssigt med tele
foninstallationer i samtlige rum, som skal være
indrettet med almindeligt kontormØblement.

Rådgivningen har sit tyngdepunkt i vejledning og
rådgivning vedrørende SU- og gældssaneringsproble
matikken og vil kun inddrage rådginving af mere
psykologisk og juridisk art ud fra denne sammen
hæng.

Der må ved overvejelserne af den mest hensigtsmæs
sige placering også tages hensyn till at Rådgiv
ningen skal kunne tlibydes en så tidlig indflyt
ning, som muligt. Rådgivningen er allerede startet,
og et samarbejde med både Studenterrådgivningen og
Kritisk Retshjælp er under etablering, hvorfor
akutte lokaleproblemer må påregnes at opstå Snart,
hvis arbejdet skal kunne fortsætte og ekspandere
som påtænkt.

RADGIVNINGEN

Placering: I forhold til placeringen må det under
streges, at Rådgivningen, på grund af sin særlige
funktion, ser det fordelagtigt, kan nås via en
seperat indgang, hvorfor en placering i den del
af studenterhuset, der nu beboes af filosofisk
institut, må foretrækkes. Særligt vil en placering
i de nuværende kontorlokaler på enten 1. eller 2.
sal i lokalerne ud mod KØbmagergade betragtes som
særdeles velegnet, idet Rådgivningen herved får
en nær tilknytning til administrationen og dennes
faciliteter, og fordi en placering her ikke vil
kræve særligt indgribende bygningsændringer r hvor
ved etableringsomkostningerne mindskes.

KØBMAGERGADE 50, 2. SAL

Funktion: Rådgivningen vil have sit arbejdsområde
omkring generel rådgivning og kontaktformidling.
Alvorlige tilfælde af henholdsvis terapeutisk og
juridisk art henvises således til Studenterråd
givningen og Kritisk Retshjælp. på denne måde kan
Rådgivningen afhjælpe arbejdspresset disse to ste
der ved at aftage alm. rutinesager.
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22. 23.

PROJEKTGRUPPERUM

KØBMAGERGADE 52, 3. SAL

Indretning: Det må tilstræbes, at hvert projekt
rum ud over almindelig kontonnøblering er udsty
ret med egen skrivemaskine eller har umiddelbar
adgang til en sådan.

Placering: Af hensyn til et samlet miljø omkring
en fælles dagligstue!læsestue forestiller vi 05
projektgrupperurnmene placeret i Købmagergade 52,
3. sal.

Funktion: Projektgrupperurnmene udlånes til projekt
og arbejdsgrupper efter ansØgning, sekretariatet
administrerer efter retningslinier vedtaget af
Stormødet. Man kan skelne mellem udlån af kortere
eller længere varighed. Ligeledes vil der i prak
sis være et vist overlap mellem administration,
rådgivning og grupperum, hvorfor grupperummene vil
være at finde i administrationens og rådgivningens
lokaler, når disse ikke benyttes til disse formål.

CA. 1:250

MARTS 1984
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STUDENTERHUSET
KØBMAGERGADE 52 - 1150 KBH. K

'Ibrsdag
2l.juni 1984

kl. 20.00

DAGSORDEN

l. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Orientering om Studenterhuset.
4. vedtagelse af vedtægter

for Studenterhuset.
5. Godkendelse af aktiviteter.
6. Godkendelse af aftale med

universitetet.
7. Indkaldelse til møde i

aktivitetsråd og fællesråd
torsdag d. 2B. juni 1984.

B. Bemyndigelse til fællesrådet
vedr. grundlaget for Studen
terhusets drift indtil stor
mØde den 4. oktober 1984

9. Eventuelt.

"DEr HVIDE PRCGRl'M"

Uklyber Sttrlenterhusgruppens forslag til
aktiviteter, indretning, ombygninger IW••
Fås ved henvendelse i Sttrlenterhuset mel
lan 11 og 13 fra 14. j tmi samt i begran
set crnfang på Sttrlentercentrene.



"

Velkomnen til stiftende stonrøde !
Endelig kan vi afhOlde et stiftende stormøde i Studenterhuset, og de

næste sider fungerer som Oplæg og baggrundsmateriale hertil,. Sto:rmø

det afhOldes i Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 KØbenhavn K 

torsdag den 21. juni 1984 k1. "20.00.

B~ggrundshistor~eper lang, og arbejdet har været sejt. All~rede i

1976/77 optrådte Studenterhuset i Studenterrådets" arbejdsprogrammer,

og universitetets øverste ledelse {Konsistorium} lavede en princip

godkendelse i januar l~77. M.an talte om at købe et hus, men det blev

ikke til noget, hvorefter interessen koncentreredes om universitetets

egne bygninger. I 1979 stillede Studenterrådet konkret forslag om den

dengang tomme 8ispetorvs-bygning, men det forslag faldt på grund af

Økonomien. I 1980 blev 8ispetorv ~besat· i forbindelse med en kampag

ne for bedre studie- og levevilkår, hvor også Ønsket om et studenter

hus optrådte, og i 1982 og 1983 va.r huset atter ramme om symbolske

endags-besættelser, der skulle manifestere; at behovet for et studen

terhus stadig var til stede.
Siden 1982 har ~tudenterhusqruppenarbejdet kontinuert med kravet om

et studenterhus 09 fremfljlrt dette overfor universitetets organer.

Studenterhusgruppen er en autonom gruppe, som stØttes af StUdenter

rådet, men som er åben for alle, d~r ønsker et studenterhus og vil

lave et stykke arbejde for det. Studenterhusgruppen har bl.a. udar

bejdet et program med aktivitetsforslag, rumkrav, ØkonomioverSl~gmv,
som kunne danne udgangspunkt for forhandliPger med universitetet om
en egnet bygning, og i efteråret 1983 enedes man om en placering i

den g~le Bundet~s-pop i KØbmagergade 52. Af politiSke, øXnnomiske

og tekniske grunde "Opgav Studenterhusgruppen '"Bispetorv.sbygningen,

~en har til gengæld fået et tilsvarende antal kvadratmeter -~tillet

til rådJ.ghed i Købmagergade. Der er tale "OIIl en etapevis udbygning

frem til 1987, hvor ai le lokaler skulle være helt frigivet.

Det 'stiftende stormøde på torsdag ~rkerer derfor den formelle start

på Studenterhuset, hvorefter de forskellige aktiviteter k~ starte

op i løbet af de næste 2-) år i det tempo, som lokalerne bliver fri-:

givet og ombygget til vores brug.

Universitetet har besluttet at stille huset til råd~ghed med alle

faste udgifter betalt. herudover har man besluttet at yde et egentli9

tilskud til løn, kontorhold, anskaffelser ~ •• Dette tilskud optrap

pes også frem til 1987,' hvor man igen vil'tage"stilling til dets stør

relse. Studenterhusets forhold til univers~tetet reguleres af en ~
le, et udkast: er optrykt som bilag i dette materiale. Den aftale skal

~handles på vores stiftende stormøde, siden skal universitetet have

Undervisningsministeriets bemyndigelse til at indgå aftalen og især

afholde de omtalte udgifter. Det sker formentlig i løbet af sensomme

~en, hvorefter vi kan starte "rigtigt".
Studenterhusets egen virksomhed regnleres af vores vedtægter. Studen-

terhusgruppen har 1 samarbejde med universitetets a~inistration ud

arbejdet et forslag, som endvidere har været til diskussion i Konsis

torium - men vedtagelsen er udelukkende en sag for Studenterhuset.

Denne vedtagelse sker (forhåbentlig !l ligeledes på d~t stiftende

stormøde. I vores vedtægtsforslag fastslås stormødet som Studenter

husets højeste myndighed. Der tilstræbes en reel decentralisering af

beslutninger om husets aktiviteter, således at hver enkelt aktivitet

Virker autonomt indenfor nogle afstuk~e rammer og under ledelse af

et aktivitetsråd. Alle aktivitetsrAd sender repræsentanter til et

fællesråd, som er husets daglige overordnede leqelse. Et sekretariat

varetager de d~11ge forretninger, regnskab, nøgleudlevering og ad

ministration og bistår de enkelte aktivitetsråd samt fællesrådet.,
RetningSlinjer for den daglige orug af huset med.åbningstider, for-

retnlngsorden for fællesråd mv., nøgleregIer osv, fastlægges i en

husorden. Det bliver en af Fællesrådets første opgaver at udarbejde

et forslag til en sådan husorden, og vi forestiller os, at den kan
vedtages på vort næste stormøcl.e.

Hvad sker der nu ?

Såfremt vedtægter og aftale kan godkendes på det stiftende stormøde,

foreslår Studenterhusgruppen, at der afholdes møde i de enkelte akti

vitetsråd ugedagen efter, d.v.s. torsdag d. 28. juni. Samt i Fælles

rådet umiddelbart i forlængelse heraf. Formålet er at sætte Fællesr~

det i stand til at starte arbejdet op, forhandle med universitetet om

byggeplaner og bevillinger mv. og forberede efterårets aktiviteter,

herunder ansætte et sekretariat og udstikke nogle retningslinjer for

dets arbejde i sommeren. Vi foreslår således, at Fællesrådet bemyndi

ges til at afholde de nødvendige udgifter til sekretariatsarbejde osv.

og at der igen afholdes stormøde den 4. oktobe+ 1984, hvor byggeplaner,

budgetforslag, udbyggede aktivitetsplane~ og husorden kan diskuteres

og vedtages. I forlængelse heraf foreslår vi, at sekretariatsarbejdet

er midlertidigt indtil 4. oktober og i øvrigt ikke må overstige :50
løntimer ialt (studenterløn efter HK-tariffen). Når et samlet budget

forslag er udarbejdet og vedtaget kan der ans~tes et nyt sekretariat.

DAGSORDEN FOR DET STIFTENDE STORMØDE:

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

3. ORIENTERING OM STUDENTERHUSET •

4. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER FOR STUDENTERHUSET.
Se vedlagte forslag;

5. GODKeNDELSE AF AKTIVITETER.

Ifølge vedtægtsforslaget skal aktiviteter for at opnå repræsen

tation i fællesrådet være godkendt af stormØdet. I Studenter

husgruppen regner vi med, at fØlgende aktiviteter kan godkendes:

3.
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§ 5. Husets øverste besluttende organ er stormødet.

stk. 2. Stormødet består af alle studerende og ansatte ved Købentuvns

Universitet. Medlemmer af stormødet er tillige de personer, som har

fast tilknytning til aktiviteter godkendt af stormødet.

stk. 3. Ordinært stormøde afholdes 4 gange årligt, en gang l IJvHrt

kvartal. Ekstraordinært stormøde afholdes, når det besl~ttes af fælles

rådet, eller når et aktivitetsråd begærer det, eller når et i husorden

en nærmere fastsat antal medlemmer af stormødet fremsætter begærlng

herom overfor fællesrådet. Stormødet ledes af en dirigent valgt blandt

de studerende og ansatte ved Københavns Universitet.

stk. 4. Meddelelse om dagsordensforslag og tidspunkt for stormødets

afholdelse udsendes af fællesrådet senest 14 dage inden stormødet.

4. RÅDGIVNING. Vejledning og rådgivning, hovedsagelig vedr. SU- og

gældssaneringsproblemer. i samarbejde med Studentcrrådg~vningen

og den centrale studievejledning. Endvidere tværfaglig vejled

ning.

_ SPISE/VÆRTSHUS. Bespisning af op til 70-80 mennesker ad gangen.

En~videre værtshusdrift i tilknytning til huset. Delvis selvbe

tjening (f.eks. ved bestilling).
_ BIOGRAF. Hovedsagelig for studerende og ansatte ved KU - dvs.

forestillingerne opreklameres ikke i pressen. Skal knytte an til

husets øvrige aktiviteter, bl.a. ved gennem~ående temaer 1

repertoiret.
-AV/GRAFISK VÆRKSTED. Optræder i starten s~m samlet aktivitet,

~n tænkes senere evt. splittet i to. LydJa~s- hhv. lay-out/

repro-faciliteter. Endvidere et mindre hus-trykkeri (offset).
_ FINVÆRKSTED. Syværksted, tegneborde mm.

- KERAMIKVÆRKSTEJ) • Råder over keramisk ovn og senere forhåbentlig

drejeskive..

-SEKRETARIAT/INFO. Administration, varetagelse af den daglige

drift, udarbejdelse af budget og regnskab, formidling af husets

Øvrige aktiviteter.

Se endvidere "det hvide program" for detllljerede beskrivelser.

6. GODKENDELSE: AF AFTALE MED UNIVERSITETET.

Se vedlagte forslag.

7. INDKALDELSE -TIL MØDE I AI(TIvITETSFAD OG FÆLLESRAD DEN 28. JUNI.

For hurtigst muligt at få Studenterhuset til at fungere, indkal

des disse med kortest·muligt varsel, idet en konstitution af
disse organer er nødvendig for indgå.else af aftalen m.ed KO •.

I
I
I
I
i

Forslag til vedtægter
FOR STUD~NTERHUSET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET.

§ 1. Husets navn er STUDENTERHUSET.

§ 2. Studenterhusets lovlige værneting er Københavns Byret.

§ 3. Hu~et fungerer med tilskud fra KøbenhavnS Universitet, i univer

sitetets bygninger i Købmagergade 50 - 52 på. vilkår fastsat l aftale

mellem parterne efter nærmere forhandling,

§ 4. Hus~ts formål er at skabe et tværfagligt, studentersocialt og

-kulturelt tilb~d til de studenrende ved KøbenhavnS Universitet.

5.

8. BEMYNDIGELSE TIL FÆLLESRADET VEDR. GRUNDLAGET FOR STUDENTER

HUSETS DRIFT INDTIL STORMØDE DEN 4. OKTOBER 1984.

En sådan bemyndigelse, som skal fungere som en slags midlertidig

bevillingslov, skal bl.a. indeholde mandat til:

At afholde nødvendige driftsudgifter til f.eks. porto og kopie

r:1ng.
At ansætte et midlertidigt sekretariat bestående af 4-5 personer

med hver 4-5 lØnt~er, hvoraf ~n formelt er sekretariatsleder.
'Sekretariatet skal varetage flg. opgaver:.

- byggesager i.f.t. universitetet.
_ afklaring af bevillinger, det juridiske grundlag, nøglesystem,

oprydning m.m
Endvidere skal fællesrådet udarbejde en husorden og et budget

til forelæggelse for stormØdet den 4. oktober.

9. EVENTUELT.

§ 6. F~llesrådet varetager via sekretariatet den daglige drift af huset

Samt drager omsorg for udførelsen af de af stormødet trufne beslutninger.

stk. 2. Fællesrådet består af en repræsentant fra hver af de dertil

af stormødet godkendte aktiviteter.

stk. 3. Aktivitetsrådene udpeger hver en repræsentant til fællesrådet

Samme person kan kun repræsentere en aktivitet i fællesrådet.

stk. 4. Aktivitetsrådene er selvbestemmende f.s.v.a. beslutninger, der

ikke berører de øvrige aktiviteter.

stk. 5. Aktivitetsrådene består af medlemmer af stormødet med fast til

knytning til den pågældende aktivitet.

§ -;. Stormødet vedtager efter indstilling fra fælle:aådet en husorden,

som fastsætter de nærmere regler for husets daglige benyttelse og

riqe reqler.
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t) st~ 2. Stormødet ~an beslutte at stille lokaler og andre ressourcer

-til'rådighed for institutioner, grupper og personer på vilkår fastsat

ved nærmere forhandling mellem parterne.

Rektors brev til DVU 7.

Gennem. en længere årrækic:e har dl!' studerende ved Københavns

Universitet, repræsenteret ved de studerendes organisati

oner i Konsistorium, ",nsket "t få.etabletet et f""lles 'lit'~

denterhus i den indre by.

I årene op til Universi:etets 500 års jubilæum blev disse

bestræbel~er intensiveret og forskellige for~l"g til ind
retning "f nogle af Universitetets egne ejendomme ble~

overvejet. Også mulighederne for at erhverve en passende

ejendom blev drøftet med undervisningsministeriets Bygge
direkt.orat. og i denne forbindelse besigtiqede man i juli

1978 s"mmen med Byggedirektoratet. ejendommen Dyrkøb 3/

Sklndergade ]8-40. omkost.ningerne ved erhvervelse af den
ne ejendom, s"mt nødvendige ombygninger til wtud~nt.erhu~,

blev anslået ti: ca. 15 mie.kr., et beløb man imidlertid

ikke skønnede at kunne tilvejebringe ved staotsmidler.

Direkt."r, .prof. N. K. Hermansen

Direktoratet for de vi~regåend~

uddanneLse!:

JI~(. c./"jp'l

1M. ~.-
DA.TO· 29. maoj 1984

-

~EF.: JRA/lil'

,.

K0BEN·;";A.VNS UN\vERS\TET
REKTOR

JOUA~.~A 001-3,1

Frederiksholms Kanaol 26
'1220 København K. )

§ 10. Fællesrådet udarbejder efter indstilling fra aktiviteterne for

slag til budget, som fremsættes for og godkendes af stormødet.

stk. 2. Fællesrådet udarbejder efter endt regnskabsår regnskab ~g

status, som godkendes af stormødet.

stk. 3. Stormødet vælger hvert år en statsautoriseret revisor til

revision af husets regnskab.

§ 9. Sekretariatet ledes af en person ansat hertil af fællesrådet

i.h.t. § 7, stk. 1.

stk. 2. Sekretariatet drager omsorg for udførelsen af fællesrådets

beslutninger.

stk. 3. Sekretariatslederen er overfor universitetet ansvarlig for

udarbejdelsen af budget og regnskab.

stk. 4. Sekretariatet har status som aktivitet og repræsenteres som

sådan i fællesrådet af en persOn, som ikke er sekretariatslederen.

stk. 5. Sekretariatslederen deltager i alle fællesrådets møder men

har ikke stemmeret heri.

§ 8. 2ællesrådet ansætter et sekretariat og andet centralt virkende

personale.

stk. 2. A~tiviteterne ansætter indenfor de budgetmæssige rammer selv

evt. personale.

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved beslutning med sim

pelt flertal på to på hinanden følgend stormøder, hvoraf kun det ene

kan være ekstraordinært.

stk. 2. Ændringsforslag skal stilles senest en måned før stormødets

afholdelse.

stk. 3. Vedtagne vedtægtsændringer træder, med mindre senere ikraft

træden er bestemt i forslaget, i kraft d. 1. i den følgende måned,

dog tidligst 14 dage efter ændringens endelige vedtagelse på stormødet.

§. 12. Studenterhusets ophør kan besluttes efter proceduren i ~ 11.

stk. 2. Ved studenterhusets ophør tilfalder husets aktiver formål ved

Københavns Universitet. der opfylder studenterhusets formål, jfr. § 4.

Blandt de ~f Universitetets egne ejendom~e, der ~aon komme

på taole som egnede til et studenterhus, ~an nævnea Bispe

torvet l, Rosenborggade 15-17 (tid!. KFUM-bygning), samt

ejendommen Købmagergade 52.
Medens de 2 førstnævnte ejendomme ikke vil kunne frigørea

inden for en overskuelig årrække, står ejendommen Købmager

gade 52 for tiden delvis ubenyttet, idet det af økonomiske

gcunde. har væcet nlilldvendigt at l;Jkke "Universitetspopflen"

i Købmagerqade 52.

Der er herved sl;abt mulighed for at indlede en etap!!!vis
~t.ableting af et studentl!'1:hus i denne ejendom, idet der

yderligere vil kunne friglillres lokaler i naboejendommen

K~bmagergade 50, når Filosofisk Institut, som led i en

større udflyt~ingsplan, flytter til Københavns Unive~Gi

tet, Amag~r.

i studenterhuset~ Stiftende stonnø:le l Studenterhuset - Stlftende stonnø:Je i Studenterhuset - Stiftende stonnØ:1e i Studenterhuset - Stlften
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8.
Med enkelte mindre ombygninger og rokeringer vil der så
ledes i løbet af nogle få år kunne skabes en passende [~m

me omkring et studenterhus ved Københavns Universitet.

Udkast til aftale

KØBENHAVNS UNIVERSITET

ADMINISTRATIONEN

9.

Mellem Københavns Universitet, i det følgende kaldet KU, og Den

selvejende Institution "Studenterhuset·, l det følgende kaldet

Studenterhuset, er d.d. indgået følqende

1.KU stiller fra den .......•.. , .. at regne lokaler t bygnin_

gerne Købmagergade 50_52 til rådighed for Studenterhuset.

Lokalernes pla~ering fremgår af det vedhæftede bilag.

Konsistoriums 5udget- og forretningsudvalg har tiltrådt

planen og har, under forudsætning af at Undervisningsmi

nisteriets tilslutning foreligger, tilkendegivet, at man

også økonomisk vil støtte projektet, ikke alene ved at

Universitetet fortfat agter at afholde de med bygningernes

drift forbundne udgifter, men også mere direkte ved at

afsætte et beløb inden for Universitetets ramme som supple

ment til student~[husetsdrift. Dette driftstilskud er
foreløbig for år~ne' 19B4 - 1986 fastsat til henholdsv.t:s

330 t.kr., 516 t.kr. og 630 t.kr. Spørgsmålet om omfanget

af en fortsat støtte vil senest il' forbindelse Dled etabler

ing af finanslov 19B7 blive taget'op til vurdering. KU yder efter nærmere forhandling

Studenterhusets drift.
Kr et tilskud tiL

Der er endvidere udarbejdet et udkast til en aftale mellem

Københavns Universitet og Den selvejende institution Stu

denter huset, der nærmere fastlægger retningslinierne for
studenterhusets lån af lokalerne.

Ikke mindst i betragtning af Københavns Universitets stør

relse og karakter som et storbyuniversitet med en meget

spredt beliggenhed, er det et savn, at der ikke eksisterer

et fælles samlingssted for de studerende.

Universitetets styrende organer støtter derfor varmt de
studerendes ønske om, at der ved Københavns Oniversitet må

kunne etableres et studenterhus med det hovedformål at

skabe et tværfagligt, studentersocialt og kulturelt tilbud
til de studerende.

Universitetet har fundet det nødvendigt ved nærværende

skrivelse at forelægge sagen for Undervisningsministeriet,
Direktoratet for de videregående Uddannelser, idet man sam

tidig håber, at direktoratet vil stille sig velvillig over

for, at der på de i aftaleudkastet angivne betingelser
stilles lokaler til rådighed for studenterhuset, samt at

der af Universit~tets ramme ydes formålet den ovenfor nævn
te forholdsvis beskedne økonomiske støtte.

Med venlig hilsen

&1-e~1j•.{f,J
Ove Nathan

2. Studenterhuset har til formål at Skabe et tw~r'agLigt itu_

dentersocialt og kulturelt tilbud tIl de studerende wed KU.

Lokelerne må ikk~ uden KU's samtykke <lnven~es ,tI 'lndr<,

formål, liqesom lokalerne ikke må fremlejes.

~ l. KU forhandler sager omkring Studenterhuset med den valGre

anSvarlige ledelse, i det følgende kaldet nF~llesridet.,.

dog kan KU forhandle løbende sager vedrørende drIFten ~r

Studenterhuset med den daglige leder, Cem 5tude~t~'huset

er forpligtet tll at ansætte.

§ 4. KU er ansvarlig far, at lokalerne ved averOr~gelsen er god

kendt til formålet af de behørige myndigheder.

Der må ikke foretages nogen Farm for bygningsm~ssige f(lr'~

andrinqer uden forudgående Forhandling med og skrIftlig
a~mtykke fra KU.

Lokelerne stilles vederlagsfrit t1L rådlghed fer Stude~ter_

hUSet.

§ S. KU forsyner pa grundlag af ans.llgning fra Studenterhusl!t eFter

KU's eget ~køn lokalerne med fast og løst Lnventar. l forbin_

delse ~ed Studenterhusets overtagelse af lokale~ne udfærdiges

af parterne i fællesskab en inventarfortegnelse over det til

radighed stillede inventar og udstyr. og f~llesrådet kvitterer

for modtagelsen.

§ 6. Al udve-ndig og indvendig bygningsvedligeholdelse og vedlige

holdelse af inventar påhviler KU, med mindre KU godtgør. at

vedligeholdelsesforanstaltningerne er n8dvendiggjort af ~ndre "
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10. forhold end almindeligt alid og ælde, og ~t dig~e forhOld kan

lægges Stwdenterhuset til last.

For bygninger og inventar gælder i øvrigt Finansministeriets

cirkul~re nr. 14 af :Z6.2.197S Om ~tatens selvflltSlkringsordning.

§ 1. Udgifterne til el, vand, varme og rengøring arnolde!! af KU.

Ekstra ren.glllring. d"r matte V",re foranleuiyet af særllge ar

rangementer, der ikke ulliddelbart falder ind under den deglige

brug, becales af Studenrerhuset.

§ a. F~llesrådet forpligter sig til fra overtagelsesdagen at sørge

for, at ~okeler og inventar m.v. benyttes på forsvarlig vis,

og at der til enhver tid hersker god o~den i lokalerne.

Ved aftalens ophar er Studentarhuset forpligtet til at til

bagelevere alle til rådighed stillede ~okaler med inventar og

ud~tyr i den ~t~nd, hvori det blev overtaget, bortset fra al_

mindeligt slid 09 ælde.

~ 9. ~nBvaret for overholu"lse af offentligretlige bestemmelser i

forbindalse med brug og drift ai' Studer-terhuset, som ikke er

omfattet af § 4, påhviler Fællesrådet.

§ 1D. Ved udlån af lokaler til de i § 2 anførte formål skal der

indgåes en skriftlig k.ontrak.t mellem låneren o~ fællesrådet,

~ller en ~f dette bemyndiget person, hvori det præciserea,

at låneren er akonomisk lllnsvarlig for eventuelle skader på

lokaler og inventar. Det skal end~idere af kontrakten fremgå,

at "v"ntuel ekstra rengøring, jfr. § 7, betales af låneren.

Kopi af sodanne kontrak.ter indsendes til KU, Kansistorialkon_

toret.

§ 1J. Forhandlinger vedrørende drift, vedligeholdelse og rengøring

foregår mellem Fællesrådet, eller en af dette bemyndiget

person, og KU's budget_ o'] planlægning!lofdeling. (orh,lndlln

ger VedtIHerode brug og udlåon af lok,iler udo"er de i § :z
nævnte aktiviteter foregår mellem Fællesrådet og KU, Kon51

atorialkontoret.

'} 14. fælle!uådet er forpligtet til at holde KU, I(onsistorialkon_

toret lebende underrettet om ~ndringer i dato sammensætning

og kons.!,itutiOTi. Referater af ordinære .og ekstraordinære

generalforsamlinger, kaldet "'Stormøder", samt Studenterhusets

årlige driftsregnskaber med statusnp~~relBa tilsond~~ KU,

KOnsistorialko.ntoret, ledsage~ af revisorpåhgning fra stats

autoriseret revisor. lJdgifter i forbindelse lied regnskabernes

revisiOn påhviler Stuoenterhuset.

§ 15. Aftalen kan af begge parter opsiges med.... vars!'!l

til far KU dog tidli~st ..

Såfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en ~f

parterne, akal den anden part være berettiget til uden

varsel 0'1 med omgående virkning at ophæv" aftalen. En "P~

sigeise fr;ll KU kan af rællesrådet forelægges rektor.

~ftalen tagea op til genforhandling- 1 år efter den:i ikraft

træden.

~øbenhavn, den .•....•..

11.

Kontrakter eller aftaler om udlån af loo:;aler t:l llll'1dre forlll;'l,

personer eller foreninger end de i § 2 r'Ja!vnte, skal forhandles

med og skriftligt godkendes af KU, KOl'1slstorialknntoret.

§ 11. Oet påhviler Fællesrådet at indhente alle nedvendige lIIyl'1dig_

hedstilladelser til servering og udskænk.ninQ i forbindelse

med Studenterhusets virksomhed.

Det påhviler endvidere Fællesrådet at indhente andre myndig_

heostilladelaer i forhindeIse med Bk~ivjteLer, hvort~l tll_
ladel"'Ser k-ræves.

For Københavns Univ~r~itet

Universitetsdirektaren

For Den selvejen~e InstltutlOn,

Studen terhuse t

(Flfllesrådetl

§ 12. f"ællesrådet er anavarlig for, .. l byqnin""rn" "r <Iflilst uOen_

for 1Ilminojelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig for,

at alene personer med tilk.nytning til de i § 2 anførte akti_

viteter, herundar sådanne ~:pr.lig" aktiviteter. hvortil der

foreligger godkendelse fra KU, har adgang til bygninger og

lokaler.

1- Som bilag til denne aftale er vedhæftet et af dirigenten unjer_

skrevet referat aF den stiftende genaralforsa~ling (stormøde),

hvoraf Fællesrådets aammensætning fremgår. l't
e l Studenterhuset - Stiftende stonnø::J.e i Studenterhuset - Stlftende ;toIll\ø::J.e i studenterhuset - Stiftende stOIll\ø:Je i Stn:lenterhuset - Stift

l,
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, "'ttYitetsrAdene,- ""l!ICIIt ~for··"8'.t'.vt4t-'iil'g!r~ lnt:erne diS"
pOsitioner er alene kompetente.>De u4peqer·drifts
ansvarlige til at varetage den daglige drift, læg
ger budgetter, ~sætter eget personale mv •• Herud
Qver aktivitetsr!dene delegerede til Fællesrådet,
som har kompetencen i dispositioner vedrørende hu
sets daglige drift.· Denne kompetance er uddelege
ret af Stormødet, som er husets øverste myndighed
for så vidt angAr centrale dispositioner, f.eks. an
sættelse af sekretariatsleder· og· andet centralt.. per
sonale.

Fællesrådet. nedsætter et sekretariat til at var~tag
de administrative funktioner i huset og indstiller
en sekretariatsleder til ansættelse, som er økono-

. misk ansvarlig for huset. overfor universitetets le
delse. Fællesrådet udarbejder endvidere budgetud
kast ud fra de fra aktivitetsrådene indko~e fors la
og ud fra en vurdering af .de generelle behov. Budge
Iet godkendes endeligt af Stormødet.

,-

j
i
l
l
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i,
i

!
i.
!

I
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I
·GENERELT OM ØKONOMISKE PRINCIPPER I
Det forudsættes, at universitetet afholder udgifter·

·-til bygningsdrift samt at huset leveres med almin- !
deligt møblement i forlængelse af de enkelte rums I
funktioner. Det vil bl.a. sige borde, stole, hylder l
/arkivskabe, evt. lldleveringsskranker, ,service, en 1

pengeboks mv •• For køkken og spisefunktionens ved
kommende således at de umiddelbart kan tages i brug

.1 de enkelte aktivi~eter er anskaffelseslisterne
således kun udtryk for det særlige apparatur og in
ve~tar, som funktionen herudover måtte kræve.

Hvo~ intet andet er angivet er priser angivet excl •.
moms og i januar 1983-niveau.

Det forudsættes, at universitetet afholder udgifter
til telefon, primært efter regninq, sekun~rt over
·annuum. Annuum tænkes generelt anvendt til apparatu

ve.dligehO.l.de...lse og a.. f.Skrivnin
g

, kontorhold til admi

J

' nistrationen samt et mindre aktivitetsbudget i for-
·,·binde-lse med visse af aktiviteterne. Her især pro-
.. jektgrupp~r og. udstillingsvirksomhed • . .

·so~·g~ne~~it·princip·hvil~r·de enkeite aktivitete~ .
.'1.9 selv; udgifterne tænkes bl.a. dækket af kontin- I
:genter, entreer eller tilskud - samt ved salg~

Universitetets udgifter til lØn ·tænkes væsentligst
---at dække administrationsomkostninger i ,forbindelse
.. med -huset,' herunder kontrol og tilsynsfunktioner.
Særlig~ lØnninger. tænkes dækket ved salg, entre,

:' fritidslovgivning eller tilsk.ud (Kulturministeriet
··eller Københavns Kommune).

j"'" ,i
J,.
l
l

STYRING

Udgang~punktet for modellen er, at der tilstræbes
størst, muligt mål af brugerindflydelse på styringen
af huset. Dette bunder i almindelige demokratiske
principper, samt at det på længere sigt vil gavne
alle parter i kraft af en øget ansvarlighed overfor
husets mål og værdier. .

De enkelte aktiviteters brugere udgør tilsammen· ak-

.,

...:,

"



§ 4.

~le øvrig_ driftøudgifter vedrørende Studenternes Hus
er universitetet uvedkommende. Stu~enternes Hue atholder eåle
deB udl'iftern. t"l reparation og fornyels8 at list inventar, .
al11 pereonaleudgitter udover d. i § J nevnte, telefonudgifter

I

•

!," " j 'I, :.r,. '

§ 3.

- 2 -

UniverSitetet pAtager eig at dække alll udgitter til nor
mal vedligeholdelel af bygningerne og de til disse h;rende fa
ete installationer i overensstecmelle med praksis ved forvalt
ning at bygningskontoen i forhold til-de universitetet under
givne inetltutter.

Un1versitetet påtaler elg endvidere at forsyne bygninger
ne med 0pvBraning ••lektris~ etrøm og vand. ligesoa universite
tet afholder udgifterne til rengøring Og portner.

Universitetet er indforstået med, at portnersh .~~n Fåtase
eig s~rliga opgaver for Studenternes Hus eller spisestuerne mo~

et at den pågældende institution udredet honorar.

det og Studenterto~eningene repræsentantskab god~endte love
tor Studenternee Hus og Studenternes Spisestuer.

Det beaærkcsherved, at S~dentBrnes ~Ue og de n7e apise
.atuer etter-dissøs lovi er under8ivet fælles bestyrelse. ~år

de nye spieestuer tages i brug, vil de hidtil drevne epis~~~u

er i universitetets hovedbygning blive nedlagt og deree akti
ver efter af;iklingen af eventuel gmld blive overført til de
nye .~ise.tu.r. Disee ekal søges drevet oAledes, at de mkono
miek hviler 1 eig selv og i~vri~ i overensstemoelse aed reg
lerne i de toran nævnte love. Det be~ærkea endvidere. at Qan
vil søge at etablere et tellesudvalg til koordination at drif
ten i de ny. spiseetuer og de Ivrige pi universite:et vmrende
kantiner.

Bee~yrelsen kan videre overdrage brugsretten til en del
af lokalerne til Akademiek Boghande~ og til etudente~organisa

tloner••

•

•

m:ST'lllEI.Sl!:1l fOR AAlllIUS tJNIVERSlnr OG

m:SfiREI.Sl!:1I FOR STtlDENTEam:S IItIS I A!Ultls:

• § 2.

Brual4 af d. D~'~ bYSDinser skal Ik. i oTerensetemcele.
ml~ 4. at undlrvilni~gamiDilterie~tkoneietori~, Studentarri_

I forblndeløe mld byaser1e, til administrationen tor Aar
bue Dnl~ersl~.t pi matr. nr. 117 5Æ at Arh~s byer aer ekabt
z:mllghe4· tor, a-c unlvlrll tltat tl1 Studenterne.=- Hus"' 0/5 Studen
ternl. S~le.9tue~ k~ overdrage brugsretten til. visse bygnings
atenlt 1 det nevøt. byggeri. Po~l~t med·o~.rdrag.1ge~ er at
tilvejebringe lokaler del'.for de nævnte lnetltu)loner, 411a
for Studentirrådet. Studenterforeningen (kontorlokaler), Akade
~l'k Boghandel og 1 dl' omtang r hvori det er henslgt~m~981gt

og g.nnemtørll~i Iventuelt tor andre etudenterorganlsatloner•.
I denne anledning indgAs under forudsætning at UD~erv19nlng8=1

nistert.tl _godkendel.1 tølgende kcntrakt memm. bestyr. isen tor
Aarhus UD1va~e1tet øg blstt~16an t~r Stu.enternes Hus:

§ l.

At do pi metro ur. 117 !! at 1rhuo by optorto bygninger
GTlr4raglr 1arhul Un1Ylreitet bru&sretten til besttreleen tor
Studentlrnel Hue toreiYidt an5år bygningsaten~tteneB. ·C og D.
loa viet pi vedheftide ride. .

Seltyrlloln tor Studenternes HUl pAtA,'r ·,S ~nevaret tor
adminiutra~ionenaf dl nævnte bY5"ingsatsn!t.

Det.lr en forud8.tni~g tor ~verdrage18en, at dør tra 'on
den til ~ptørl191 at Studenternel Hue bidrages til opt~relsee~

udgift erni med mindat 500.000 kr. Studenterhuetond.n eørger
Indvidlrl tor indretnini 0& møblering at Studenternee Hus,
hY1lkat 1 honhold til toroliggondo oyorolag udgor 365.000 kr.

I.

,----..,...=
•



•
Stuclenterbusb••tyreleen plaer, at brusen at bysnlngerne

finder sted, på forevar11g vie 1 oYeren8stemm.lse med·cler••
formål og lv~rkgetter .vent~elt efter forudgÅende" !O:~ar.~11ng
med universitetete myndigheder de hertil Cornmdne to~anstal;

nlnger og udarbe3der 4a 1 aacme anledning tornødne lnstr~k8er•.

~t·ell:etraord~n"re
: t lignende, cler =Atte
":'(' ter.

. -:::::::-...

- 3

Udg~.!.~~_~!~l._~ngilI:lns:~ 1.n:-pektlon eller
bliv. foranlediget at 8~rranse~en-.,.

§ 5.
,,
I

i,

§ 6.

Eøn~rakt.n kan af begge parter ops1gee med ,t,Are var
eel til opher den 1. april. Parterne er dog enige om, at Stu
denternes HUB uan~.t eventuel op.lgela. under heDsm t11 det
af etudenterhusfonden tilopterela. af bygnlnserne ydede bi
drag bar ret til at forblive 1 41e•• t og at lokalerne sAle4e.
lkke·uden godkendelse tra de i 8tu~enterbuebest7relsen·repr.~

aentere~e 1nst1tut10ner k~ inddrages t1l bruS tor Studenter
nes Hus uvedk~ende formAl.

§ 7.

:Denne kQDtra~ ~r~~er i Jaaft, nAr ~en er underskre
vet af be&se parter og godkendt at un~erv1sn1nsøm1n1ster1et.

Arhue, den ),/. h>,..,. 19h'.

'Deetyreleen tor
Aarbue On1vereitet.

GQdkendea. •..
Undc:rv1 en1nssm1 n1ster1e t"
den \!merte 1965.

0,'·.. ·11VYJn"
V7~{v.hlZI fI~

. '

'Destyreleen tor
S~dentern~ua 1 1rbu••
~ st'e'øscn

C:o ..;~ ..~~~J-.J
P~lle Sch~ld~ Andersen

•

,
I,
I
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"b.nh_.n. Un,....lt.t MODTAGET
. NlIl'ugade 10

P08tboJIC 2177

1"17 I(lIbanhavn IC 17.07.84

Diroktoratet ak el endeli~ udbede sig oplyst, om begge de i konSlS
toriu. reprzeenterede studenterorganisationer har tilsluttet sig

konsistoriums beslutning.

DATO 1 3 JOU 198~ w.

JP/Im

Duw::n ru'~.

925HI

JOUIlN N'

..

~'llver9it8t.t har ved rektor. skrivelse If 29. m9J 1984.mad bllaq

(J.nr. 001.',1) rore18~t en 98g (Ol' mlnlatarlat om atablerlny a"
at t.l1.8 .tudaot.thUe 1 døn Indre by. ,

l den anledning .kal men forinden vIder. foretages udbodw 81g lnd

8endt v8dt~gt8r for den selvejende Institution "5tud8nterhu~8t".

~ndvid8r. bades fetgenda oplysninger givet I

HVilke udgifter forvente. forbundet med etableringen af ~Lud~llle~

huaat, og hvorledes t_okse de afholdt?

Hvor ator ande. af driftsudgifterne tznke8 fInansieret sf bruY~I

ne selv?

Uirektoratet fInder det bet.nkaligt. at lokalerne foruds~ttes &t

kunne ~~l'nea til endre formAl end ~et, dsr er formålet med etu
denterhueet. også aelv Dm dette kraver univsraltetote gQdkond~l

8e, jfr. I 2. Han anmoder om kommentarer hertil.

Ue t1lokud, un1ve.e1tetet ønaker at etille til rådighed for atuJ~n

terhuaet 1 form af direkte tIlskud Dg forskellige ydelser, aynes

ut g' langt ~d over, hvsd der er hjemmel til. at -'.ek •• Arhu8 Un~

v6reltet ken yde til Studenternes HU8, Jrr. vedlagte kontrakt. Han
u~beder sig oga' unlv~reltetetl kommentar hertil.

,

-KONS!ST.
JO,U~'.l!lL NR'._,,,. 1""'1'\ •
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UNDERVlSNINGShf - SFERIET

Dir~kror~ler for de vid'e.. ;:-""ende udd...nneJser
\ am. 19a~

fREDERJKSHOt.MS KANAL 26
1220 KØBENHAVN K

TELEFON 01-92 53 00

Rektoratet
KØbenhavns Universitet
Nørregade lo
Postbox 2177
1017 København K.

t

I ,.

DAro

17 APR. 1985
REP.

TG/mIa
DIREKTE ID.NR.

92 53 Il
)OURN.NR.

1984-361/1-2.

I .,.

, .. ' .. '-

, .-~'....-

Idet man henviser til universitetets skrivelse af 18. februar 1985 (j.nr. 065

3.2./84) vedrørende etablering af et studenterhus skal direktoratet, forinden
der tages nærmere stilling til forslaget, bede præciseret, hvilke tilskud der
er forudsat ydet til studenterhusets drift,og hvorledes beløbene fordeler sig
på finansår. Baggrunden for spørgsmålet er, at det ikke står direktoratet klart,
om det er universitetets hensigt at yde de anførte tilskudsbeløb i 3 år fra det
tidspunkt, hvor der eventuelt opnås hjemmel til at yde støtten, eller kun for
den resterende periode indtil udgangen af 1986.

P.d.v.

r75,'r-: /2-.-. ..<.-.~~-
Birgit Andersen

Tilstilles Budget og planl~fnings=f~elin~en, i~et man skal anmode om udkast
til svarskrivelse til DVU o

Konsistorialkontoret. den 25. auril 1985

KONSIST. I
JOURNAL NR. OCø5 -3.2. &3
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UNDERVISNINGSMINISTERIET
Dirdctoutet for de vidcrcg:1cndc uddannelser

. Rektor for Københavns Universitet

Nørregade lo
Postbox 2177

1017 København K.

MODTAGET

24 JUNI 1985

FREDERIKSHOLMS KANAl 26
1220 KØBENHAVN K
TElEFON 01-92 B 00

I
KØBENHAVN" 'lNIVERSITET
REKTOR

F~UE ~lAOS POR.T AINØRREGADE IO POSTBOKS 2171 0"'·1017 KØBENI-1AV"I K TLF.OI 110826 POSTGIR.O-NR.. 200 1489

Direktoratet for
de videregående Uddannelser
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K.

DATO

21 JUNI ,!l85
REF.

TG/mo
D1REid"E TIf.NR.
92 53 II

)OURN.l'<~.

1984-361/1-2. JOURH. NR. 061-3.2./83

"
REF.: LEA/lha DATO: 22. maj 1985

Under henvisning til tidligere brevveksling vedrørende etablering af Studenter
huset ved Københavns Universitet. senest universitetets skrivelse af 22. maj

1985 (j.nr. o65-3.2/B3) skal man meddele, at direktoratet må n2re betænkelighed
ved at søge sagen fremmet på det foreliggende grundlag, dels fordi det er uaf
klaret, hvorledes driften kan finansieres fra 1987 og fremefter. dels fordi man
anser vedtægterne for Studenterhuset ved Københevns Universitet. der i universi
tetets uc;ka$t til aftale betegnes som selvejende institution. for at stride mod
lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger.

P.d.v.

fX" p.-,' /Å-,...-<-<~-
Birgit Andersen

Under henvisning til Direktoratets skrivelse af 17. april 1985, journ.

nr. 1984-361/1-2, vedrørende etablerirg af Studenterhuset i Nø=regade

skal man m.h.t. etablering og tilskud oplyse følgende:

Den af Konsistoriums forretningsudvalg trufne beslutning om støtte

til Studenterhusets drift blev i slutningen af 1983 fastlagt ud fra

de på det pågældende tidspunkt kendte økonomiske forudsætninger og om

fattende alene støtte i årene 1984-1986. Økonomisk støtte ud over

denne periode har ikke været behandlet og vil, som det fremgår af

universitetets tidligere skrivelse til Direktoratet af 29. maj 1984

om samme sag, tidligst kunne komme på tale i forbindelse med univer_

sitetets udarbejdelse af bidrag til finanslov for 1987.

P. r. v.

Lars-Erik Allin

c.c. Budget- og Planlægningsafdelingen.

U~iversitetsdirekt0r N; J. Hertzum.

KONSIST.
'JOURNAL NR. Ob5 :?>.?.~2:>

KONSIST. . 1
JOURNAL NR. Ob5-';J, ~~ Il



Der indkaldes netop nu til et stormøde i huset torsdag d. 26. sep

tember kl. 19.30 (jvnf. notitsen i uni-avisen). Og selvom dagsorde

nen dækker over noget så kedeligt som vedtægter, er det alligevel

det mAske vigtigste stormøde i vores historie. Baggrunden er fØlgende;

Der var yderligere kommet den krølle på sagen, at Studenterforeningen

h~v~~ t!!bud~ ~~ kØhp husut af universitetet, samt at undervisning~

ministeriets byggedirektorat (som i virkeligheden bestemmer efter

forhandling med universitetl godt ville ~ha' huset:: t::iib~y~, uAr nu

universitetet ikke brugte det til noget".

NYE VILKAR - MEN VI KÆMPER STADIG l!!

Hvad angår byggedirektoratet og Studenterforeningen mente han, at

den i så fald kunne afvises.

på mødet diskuterede vi kort, om der var alternativer til forenings

modellen, om vi evt. kunne blive en universitetsvirksomhed på linje

med studentercentrene. Her er der vist nok ansat studentermedhjælp

direkte under fakulteterne. Vi skulle i givet fald organisatorisk

høre ind under det såkaldte "fællesomr.il.de" luni-administrationen).

på dette tidspunkt orienterede LEA os om, at "fællesområdet" nu skal

reguleres efter de samme mekanismer som resten af universitetet (fa

kulteterne) og det vil sige nedad 111 Alene af den gru~d mente han,

at situationen krævede en genovervejelse, men det var jo op til de

politisk ansvarlige, nemlig rektoratet og konsistoriums forretnings

udvalg.

- 2 -

LEA mente også, at det måtte være noget med at vi reducerede vores

økonomiske krav (væsentligt), og i stedet satsede på at komme i gane

meget hurtigt og financiere husets virksomhed især ved værtshusvirk'

somhed, hvori der åbenbart ligger en pose guld og venter på at bliVE

samlet op.

Opsummerende må man sige, at det er uigennemskueligt p~ nuværende

tidspunkt, om truslen mod vores Økonomis~e grundlag og~ det

studenterhus-projekt, vi kender og arbejder for væsentligst stammer

fra udefrakommende og formal-juridiske direktoratskrav. Eller om

universitetet internt benytter lejligheden til at løbe fra de gamle

løfter III Det er naturligvis noget, vi ma tale fortroligt med rek

toratet om på et eller andet tidspunkt.

1) Eksterne og legalistiske hindringer for vort økonomiske grundlag.

2) Interne Økonomiske hindringer - skrider de i svinget ?

3) Skal vi være en forening eller en uni-afdeling ?

4) Hvis forening: Hvordan sikrer vi vores flade og decentraliserede

struktur ?

Dette skal vi snakke om pa stormødet, hvor vi sandsynligvis (under

alle o~stændighederl skal tage skridt til formelt at opløse den

selvejende institution, som vi kender i dag. Men denne snak bliver

~eget hurtigt til en snak om helt grundlæggende ændringer af studen

terhusprojektet: Hvilken slags hus vil vi have - hvad kan vi ~o~e

igennem med ?

Kærlige hilsner fra Jens, Anders, Mette, Bo, Ole og Bent

17.09.1985

STUDENTERHUSET VED

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Til alle studenterhus-aktive 11

Der har i sommerens lØb været en del skriverier ml. Direktoratet cg

universitetet. Som I sikkert kan huske, har der været en del strid

om universitetets formelle ret til at give studenterhuset et drifts

tilskud. I slutningen af juni meddelte direktoratet så, at Wman måtte

nære betænkelighed ved at søge sagen fremmet på det foreliggende

grundlag". Det er nærmest et lodret direktoralt AFSLAG I

Der var to grunde: Dels var det uafklaret, hvordan driften skulle

financieres fra 1987 og frem, og dels stred vores formelle opbygni~g

som selvejende institution mod en (ny) lov om fonde og visse forenjn

er. Universitetet mente umiddelbart, at der måtte være tale om en

dårl1g spøg og pudsede nogle kron-jurister p& det. Men i begyndelsen

af september lod rektor og prorektor stUdenterrådsrepræsentanterne

i Konsistorium forst& (over en frokost), at den var gal, og at der

måtte ske noget.

De forhåndenværende studenterhus-folk (Jens, Anders, Bo, Mette, Ole

og Bent) har derfor i huj og hast indkaldt til et stormØde (hermed

og gennem uni-avisen) og har forsøgt at undersøge sagen nærmere,

idet vi har besøgt en gut l~ars-~rik ~ll!n) fra konsistorialkontoret

for at høre nærmere om, hvad det hele drejede sig om.

pA det møde blev det klart, at direktoratet ikke kan finde ud af

vores organisation og de betegnelser, vi bruger. Såvidt LEA måtte

vi i hvert fald på papiret lave den om til noget mere almindeligt

med bestyrelse osv •• Umiddelbart pegede det også i retning af, at vi

ikke skuile være en selvejende institution, men en forening.
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UniversiteteIS Rektor

Til Studenterhusgruppen
Til Studenterrådet
Til Moderate Stueenter

Ref.: Le/kb 20. juni 1990

I april 1990 forelagde Studenterhusgruppen en bevillingsansøg

ning, der samtidig var et oplæg til Studenterhusets fremtidige

status og virksomhed.

Rektoratet har sammen med administrationen. gennemgået oplægget

1- og har udarbejdet vedlagte notat. Oplægget -fra Studenterhusgr'J.ppen

1- er vedlagt til orientering for Studenterrådet og Moderate Stu

denter.

Rektor agter i løbet af august 1990 at indkalde parterne til et

møde, med henblik på en nærmere drøftelse forud for en behandling

i de styrende organer. \ G ~Q.
~en

raiwrtiQ" ol Copenba~!a . Offiec ol Lb~ R~ctor

Td; ... 45339108 28
F3X: --153391 1828
Tdo;; 22~~1 u:IlCOP dk
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r.0.B.2li'
DK 101, K,}b~rlh3\'n K

cc; Ove Nathan
J. Rastrup Andersen
Lars-Erik Allin
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Notat om Studenterhuset

l. Indledende bemærkninger

Efter en betydelig indsats af studerende og ansatte, lærere og

administrativt ansatte, forelå i 1984 en plan for et studenterhus

ved Københavns Universitet, dets lokalisering, aktiviteter,

budget og finansiering. Planen blev tiltrådt af K/KF.

En ligeledes meget betydelig indsats blev så i de fØlgende år 

trods voldsomme nedskæringer - udfoldet fra Universitetets side

for at opnå den fornØdne hjemmel til at anvende huset til stu

denthusformål. SidelØbende sled skiftende "studenterhusgrupper"

med at holde enkelte studenterhusaktiviteter og interessen for

Studenterhuset i live. At universitetet således trods viden om de

stadigt forringede Økonom~ske muligheder kæmpede for etableringen

af Studenterhuset, må tages som udtryk for den vægt. sagen til

l~gges af Rektorat, de styrende organer o.a. inden for universi

tet~t. og vil i hvert fald eksternt blive opfattet således.

Det er på denne baggrund opfattelsen. at Universitetet uanset de

ændrede vilkår bør forts~tte arbejdet med etablering af og sik

ring af eksistensen af et studenterhus ved KØbenhavns Universi

tet. Hertil skal dog knyttes to væsentlige præciseringer:

et forsØg nu på at etablere og sikre eksistensen af Studen

terhuset må antagelig betragtes som sidste chance (lykkes det

ikke nu. vil mulighederne for etablering af et studenterhus

ved Københavns Universitet antagelig være fortabt i en over

skuelig fremtid).

de ændrede Økonomiske o.a. vilkår betyder, at etableringen

ikke kan ske, som foreslået i den oprindelige plan. og ej

r. således som huse~ ~.t. fungerer og tænkes udvidet,

jfr. 'den fremsendte rapport.

2. Jura'en og styrelsesformer

Indledningsvi~må det slås fast. at ejendommen er statsejendom i

KØbenhavns Universitets regi.

Det kan sAledes ikke nytte noget, primært at anvende ejendommen

til nogle aktiviteter, der er totalt offentlige, og som drives på

en sådan måde, at ansvaret for ejendommens brug og drift udvandes

helt eller delvist.

Udgangspunktet må være, at huset er forbeholdt de studerende ved

KØbenhavns Universitet. og at det er deres valgte og kompetente

organer, der bestemmer. Det var den holdning, der lå bag kon

gtru'ktionen af "Foreningens" vedt.æ9ter. Om medlemskredsen så skal

være studerende med årskort ved KØbenhavns Universitet, hvor års

kortet er adgangstegn til Deneralforsamlingen, eller om man vil

have en mere begrænset kJ:eds, f.eks. en "StØtteforening" er en

smagssag. At der så i huset kan være aktiviteter, hvori der del

tager udefrakommende, og som derfor kan karakteriseres som mere

eller mindre offentlige, har intet med styringen af gøre.

Når det i Husgruppens notat nævnes, at der er problemer med moms

registrering og bevillings~ager, så er dette en klar fØlge af den

uklare juridiske status foretagenet har.

Politiet, momsvæsenet og sundhedsmyndighederne vil nu engang kun

tale med juridisk og Økonomisk ansvarlige personer med et mandat

bag sig f.eks_ i form af en forening, sOm kan opfylde de krav,

myndighederne stiller. Dette er der faste og traditionsmæssige

regler for. Det er vel iØvrigt også en forudsætning for, at et

foretagende som Studenterhuset kan drives på en rimelig forsvar

lig og professionel måde, og en måde. der gør det muligt for Uni

versitetet som statsinstitution at overlade det ikke uvæsentlige

værdier til forvaltning.

"
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Det for~liggenda udkas~ lever ikke op til di ~rav.

Styringen og beslutningskompetencen er for lØs.

Brugerkredsen er for lØs og derme~'indflydelsen på styringen.

Holdningen til ansat/ansvarligt personale er uforståelig.

Holdningen til ansvaret for inventar og driftsmidler/varer

for lØs.

Manglende forståelse for betydningen af myndighedskrav set i

relation til styrelse/ansvarlige personer.

3. Økonomi, istandsættelse

Den i Studenterhusgruppens rapport angivne investeringsplan for

istandsættelser og ombygninger, (I. Ansøgning vedr. ombygning og

istandssættelse. (side 15) baserer sig på et af Bygningsplanlæg

ningen udarbejdet overslag fra december 1989 (vedlagt som bilag

3) •

Bygningen KØbmagergade 52 er indvendig i meget dårlig stand.

eksempelvis må de elektriske installationer gennemgås Og fornyes

i vidt olOfang.

Sanitetsinstallationer er delvis blevet fornyet, men der resterer

endn~ en del udsk~ftninger.

Gammelt kØkkenudstyr skal fjernes, og - hvis der skal indrettes

restaurant - erstatte& af nye kØkkenelementer og nyt apparatur.

Samtlige lokaler skal gennemgå ret omfattende reparationer og

maleristandsættelser.

Omkostningerne ved disse reparationer samt en række ønskede om

bygninger er vurderet til at ligge mellem 3 og 4 millo kr.

En væsentlig del af disse udgifter ville under alle omstændighe

der være nØdvendige for at bringe huset i en brugelig stand, an

dre udgifter afhænger af den fremtidige indretning og brug.

Øvrige udgifter opfØrt under II. AnSØgning vedr. anlæg og opstart

beror på Student~rhusgruppen$ egne vurd~ringer.

4. Økonomi, driften

" -
Der er ~oplæg~~t regnet med, at KØbenhavns Universitet bidrager

med dækning af udgifter til skatter, afgifter, el, var~e og andre

forsyninger såsom vand, renovation o. lign. Disse udgifter dækkes

på finansloven sålænge universitetet står som bruger af ejendom

men, og figurerer derfor ikke i oversigterne.

Under afsnittet III AnsØgning vedr. drift (side 16) har Bygnings

planlægningen dnfØrt udgiften til rengøringen til ca. 530.000 kr.

pr. år, samt udgiften til dækning af lØn til l,S TAP årsværk til

ialt 470.000 kr. ~r. år. Øvrige driftsudgifter under III., beror

på Studenterhusgruppens eg~t skøn ud fra de aktiviteter der tæn

kes iværksat i nuset.

5. Muligheder

I det fØlgende skitseres kort nogle elementer, der bør indgå i

overvejelserne ved udarbejdelsen af en plan, der sigter mod beva

ring af huset som et studenterhus, med bemærkninger til aktivi

tetsmæssige, organisatoriske Og ~konomiske problemer.

l. Medmindre huset afhændes, skal der i alle tilfælde af ~niver

sitetet inden for alm. bevillinger afholdes betydelige udgif

ter til renovering af h~set.

Disse udgifter kan ikke afholdes over et enkelt eller nogle

få år. Det foreslås, at der indledningsvis opstilles en

"langtidsplan" for husets genopbygning i etaper, hvor renove

rede r~m udgØr anvendelige/f~nktionsdygtigedele af huset.

2. Der bør opstilles en prioriteret liste over ~nskede aktivite

ter i huset. Ved prioriteringen bØr ndvn11g 2 hensyn lægges

til grund: at det er aktiviteterI der er åbne for i princip

pet alle studerende ved universitetet, og at det er aktivite

ter, der er selvbærende eller ideelt indtægtsgivende.



Det bØr videre indgå i overvejelserne, om en aktivitet alle

rede har rimelige vilkår inden for decentrale studenterfaci

liteter eller uden for universitetet, om aktiviteten hænger

sammen med andre, Ønskede aktiviteter og evt. er aktivitets

skabende. De aktiviteter, der prioriteres hØjest bØr tilsam

men være åbenbare studenterhusaktiviteter og egnede til at

tegne husets profil.

3. Driften af huset bØr i lighed med andre tilsvarende huse være

professionel/semiprofessionel. Huset kan således ikke udeluk

kende være baseret på frivillig bistand og selvstyrende grup

per, men bør som minimum have en ansat "leder" (administrator

og' koordinator) og en ansat "betjent" (portner og teknisk

forvalter). Herudover vil der - afhængig af aktivitetens art

og omfang - formentlig skulle ansættes og lØnnes ansvarlige

ledere for enkelte, permanente aktiviteter/områder.

4. For såvidt angår styri~~~n af huset skal bemærkes, at hjemlen

til anvendelse af huset som studenterhus forudsætter, at hu

set styres erter de eksisterende vedtægter. Hverken de nuvæ

rende forhold eller den i rapporten skitserede struktur synes

som omtalt at overholde vedtægtens bestemmelser.

Som minimum må kræves. at vedtægten efterleves. Det er dog et

spØrgsmål, om en opstramning af vedtægten vil være nØdvendig,

i hVert fald under opbygning og konsOlidering af studenterhu

set. Specielt bØr det overvejes, om studenterorganisationer

ne, SR & MS bør indgå i ledelsen af Studenterhuset.

5. Hvad endelig angår driftsudgifterne, skal fremhæves, at en

professionel/semiprofessionel styring af huset er udgiftskræ

vende, og at flere aktiviteter i bedste fald tØrst efter en

periode vil blive selvbærende!indtægtsgivende.

Det foreslås derfor, at det undersØges i hvilket omfang udle

je/dispositionsret ovar rum/dele af huset til beslægteda ak

tivitater under agen styring vil kunne bidrag~ til at skabe

det Økonomiske grundlag for husets drift.

Har t~ navnlig på 2 mulighedar: For det fØrste om en del af

huset (jfr. renovationsplanen) vil kunne udlejes til brug for

Student~(foreningenpå vilkår (m.h.t. varighed, adgang, leje

etc.) sqm er ~ceptable for både studenterhusets Øvrige brugere

og for Studenterforeningen. for det andet om der i et eller et

par rum kan etableres opholds-/mØderum for udenlandske (og

danske) studerende, en international lounge (med udenlandske

aviser, TV etc.), hvortil De~ internationale Kontor (ved eksterne

bevillinger) kan bidrage til dækning af indretning og/eller leje

& driftsudgifter.

!

"



KØBENHAVNS UNIVERSITET

ADMINISTRATIONEN

Mellem Københavns Universitet, i det følgende kaldet KU, og For
eningen "studenterhuset ved Københavns Universitet ll i det følgen
de kaldet Studenterhuset, er dags dato indgået følgende

!
delse.

Der må ikke foretages nogen form for bygningsmæssige ~oran

dringer uden forudgående forhandling med og skriftlig sam
tykke fra KV.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for studenter
huset.

.{.

§ L

§ 2.

KV stiller fra den l.april 1992 at regne lokaler i byg
ningerne Købmagergade 52 til rådighed for Studenterhuset.

Lokalernes placering fremgår af det vedh~ftede bilag .

KU yder et tilskud på kr. 370.000 i 3 år(1992-93-94) til
studenterhusets drift.
Skriver: TREHUNDREDSYVTITUSIND OD/IOD KRONER.

studenterhuset har til formål, gennem en række af for
eningen valgte aktiviteter, at skabe et tværfagligt studen
tersocialt og kulturelt tilbud til de studerende ved KO.

§ 5.

§ 6.

KU forsyner uden beregning, på qrundlag af ansøgning fra
Studenterhuset, efter KU's eget skøn lokalerne med nødven
digt fast og løst inventar. I forbindelse med Studenterhu
sets overtagelse af lokalerne udfærdiges af parterne i fæl
lesskab en inventarfortegnelse over det til rådighed stille
de inventar og udstyr, og Bestyrelsen kvitterer for modta
gelsen.

Al udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse og ved
ligeholdelse af mur- og nagelfast inventar og installationer
påhviler KU, men mindre KV godtgør, at vedligeholdelsesfor
anstaltningerne er nødvendiggjort af andre forhold end al
mindeligt slid og ælde, og at disse forhold kan lægges stu
denterhuset til last.

§

Lokalerne må ikke uden KU's samtykke anvendes til andre for
mål, ligesom lokalerne ikke må fremlejes.

3. KV forhandler sager omkring Studenterhuset med den valg-
te, ansvarlige bestyrelse, dog kan RU forhandle løbende sa
ger vedrørende driften af Studenterhuset med en af bestyrel
sen udpeget person.

-;

For bygninger og det faste inventar gælder i øvrigt Finans
ministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens
.selvforsikringsordning.
Studenterhuset sørger selv for forsikring af det inventar og
de genstande, der ejes af Studenterhuset.

§ 7. Udgifterne til el, vand og varme samt den rengøring, der
er nødvendig til bygningens vedligeholdelse, afholdes af KU.

§ 4. ro sørger i så vidt omfang som muligt, ,at lokalerne kan
godkendes af myndighederne til formålet. Dog kan KU nægte at
godkende sådanne aktiviteter, som vil betyde urimelige OIn
bygningsoIDkostninger som forudsætning for myndighedsgodken-

§ 8. Bestyrelsen forpligter sig til fra overtagelsesdagen at
sørge for, at lokaler og inventar ro.v. benyttes på forsvar
lig vis, at at der til enhver tid hersker god orden i loka
lerne.

Ved aftalens ophør er Studenterhuset forpligtet til at til-
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Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmel
ser i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset. som
ikke er omfattet af § 4, påhviler Bestyrelsen.

§ 9.

bagelevere
og udstyr i
almindeligt

alle til rådighed stillede lokaler med inventar
den stand, hvori det blev overtaget, bortset fra
slid og ælde. ;;

I
I

Referater af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger
samt studenterhuset årlige driftsregnskaber med statusopgø
relse tilsendes KU, ledsaget af revisorpåtegning fra en au
toriseret revisor. Udgifter i forbindelse med regnskabernes
revision påhviler Studenterhuset. Studenterhuset er forplig
tet til at fremlægge et særligt regnskab,. med bilag, for så
vidt angår de tilskudsmidler, der ydes af KU.

§ 10. Ved udlån af lokaler til de i § 2 anførte formål skal
der indgåes en skriftlig kontrakt mellem låneren og Besty
relsen, eller en af dette bemyndiget person, hvori det præ
ciseres, at låneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle
skader på lokaler og inventar. Det skal endvidere af kon
trakten fremgå, at eventuel ekstra rengøring, jfr. § 7, be
tales af låneren. Kopi af sådanne kontrakter indsendes til
rektor.

§ 15. Aftalen kan af/begge parter opsiges ~ed 6 måneders var-
sel til en l.januar eller en l. juli af KO dog tidligst 1.
april 1996, med mindre der foreligger misligholdelse fra
Studenterhusets si~e/.i den omhandlede periode.

såfremt aftalen i væsentlig grad misligeholdes af en af par
terne, skal den anden part være berettiget til uden varsel
og med omgående virkning af ophæve aftalen.

Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre
mål, personer eller foreninger end de i § 2 nævnte,
forhandles med og skriftligt godkendes af rektor.

for
skal

Aftalen
træden.

tages op til genforhandling 3 år efter dens ikraft-

§ 13. Forhandlinger vedrørende drift, vedligeholdelse og ren-
gøring foregår melle~ Bestyrelsen, eller en af denne bemyn
diget person, og KU'S bygningsplanlægningsafdeling. Forhand
linger vedrørende brug og udlån af lokaler udover de i § 2
nævnte aktiviteter foregår mellem Bestyrelsen og rektor.

§ 11.

§ 12.

For Foreningen "studenterhuset
ved Københavns Universitet"

København, den ••..........•...••...

Universitetsdirektøren

For Københavns Universitet

løbende under
konstitution.

Bestyrelsen er forpligtet til at holde KU
rettet om ændringer i dets sammensætning og

Bestyrelsen er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst
udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig
for, at alene personer med tilknytning til de i § 2 anførte
aktiviteter, herunder sådanne særlige aktiviteter, hvortil
der foreligger godkendelse fra KU~ har adgang til bygninger
og lokaler.

Det påhviler Bestyrelsen at indhente alle nødvendige
myndighedstilladelser i forbindelse med aktiviteter, hvortil
tilladelser kræves.

14,§
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Til planlægningschef
J. Rastrup Andersen.
samt rektor Ove Nathan
Nørregade JO
ll65 KBB K

Ang: Udvidelse af Studenterhuset.

Studenterhuset i Købmagergade 52 levet og har det godt. Måske næsten alt for
godt. i hvert fald henvender vi os nu af den glædelige årsag, at Studenterhuset
idag lider af pladsmangel.
Huset har 18 aktivit~tsgrupper af forskellig størrelse og karakter. to ansatte med

30 timer ugentligt. to studentermedhjælpere af 10 timer ugentligt. samt to
militærnægtere og en fra Ungdomsgarantien.
Cafeen holder åbent dagligt fra 12 til 18. dog onsdag til 23 og fredag til 03. Hver

uge semesteret igennem har vi mange arrangementer. som appellerer bredt 
fortrinsvis til de studerende på KU. men også til andre studerende.

Eksisterende lO.kaleproblemer i Studenterhuset:

Studenterhuset i Købmagergade 52 har fØlgende overordnede problemer:
1) Pladsproblemer, når de efterhånden mange eksterne grupper fra. forskellige
steder i universitetsmiljøet anmoder om lov til at bruge vores lokaler.
2) Støjproblemer, nåt' der er mange forskellige aktiviteter igang i huset på samme
tid (eksempelvis: diskussions/ debat-arrangementer. kreative/ musisk~

arrangementer, eller mindre taglige/ planlægnings-møder). Altså: når der er
aktiviteter i kælderen, stuen 08: 1. sal på een gang.

Helt konkret drejer det sig om føigende forhold:
ad.l) Vi vil gerne kunne tilbyde RU studerende plads i hUset - også. nye og
anderledes grupper, end dem der allerede eksisterer i huset. Til eksempel kan her
nævnes, at foreningen Kg!. Mayestaits Acteurs har ansøgt om lån af et passende
stort lokale (min. 40 m2) til indstudering af næste års Studenterrevy. Øvebehovet
ligger i perioden 4. Jan. til 26. Peb.fra kl. 18 - 22. Deres begrundelse for at spørge
Studenterhuset er. at foreningen Kgl. Mayestaits Acteurs ønsker. at revyen i
højere grad skal have kontakt til studentenniljøet - både blandt medvirkende og
publikum.
Vi er i Studenterhuset meget interesserede i at kunne imØdekomme foreningens

ønske, da revy/ teater ikke længere er blandt de kulturelle aktivteter vi kan
tilbyde de studerende på Københavns Universitet: og da vi mener. at vi idag er det
eneste oplagte sted. hvortil den historiske studenterrevy kan knyttes. hvis den
stadig skal appellere til studerende/ have sin tilknytning til KU.

i i
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ad.2) Vi er ikke blot et værtshus for studerende. I den forbindelse vil vi gerne
gøre opmærksom på nogle af husets aktivitetsgrupper. som har behov for et
særligt lavt støjmveau;

- Den internationale Forening (DIP).
- S~uderende mod Racisme (SMR).
- Debatforum (DBF).
- Københavns Kristne Studenterbevægelse (KØKS).
- Regnbuen (RGB).

Por disse grupper gælder det især. at de mangler plads og ro, når de skal
planlægge deres aktiviteter. altså: bedre arbejdsrum. Yderligere tegner der sig
for tørste og sidste gruppe følgende specielle behov:

DIP ;).rbejder med ~t formidle kontakt mellem udveklilingsstuderende og
danske studerende. Formålet med dette virke er at arbejde for udbytterige ophold
i Danmark/ ved KU - gennem praktisk, socialt og kulturelt arbejde, også til glæde
for de danske studerende. Der arrangeres bl.a.. "International cafe" ugentligt. men
også mange andre ~~sempelvisweekendudflugter/ besøg. Aktuelt har foreningen
brug for kontorfaciliteter med fast træffetid for kontakt og formidling ifm. deres
virke.

• RGB arbejder med og omkring psykologisk rådgivning som gratis tilbydes
(pnmært) studerende. Gruppens lokalebehov (5-10 ugentlige møder. ca. 15
rådgivningssamtaler ugentligt. træftid samt div. studieaktiviteter) kan
tornuværende ikke dækkes i Studenterhuset. Derudover er problemer ifm. den
relative store mængde arbejdsmidler (FC'er. bøger etc.) samt et urimeligt besvær
for at opretholde den diskretion, der forudsættes i arbejdet med personlige
problemer.

Desuden skal nævnes. at vi har fået en del ansatte i løbet af 1992. Dette har først
og fremmest været nØdvendigt. p.g.a.. et anseeligt arbejdspres på. i hvert fald
centrale medlemmer at bestyrelsen. og huset generelt.
De større krav. der nødvendigvis må stilles til lønnet personales

arbejdsbetingelser betyder. at flere lokaler. samt inventar er blevet forbeholdt de
ansatte. De konkrete eksempler lyder som følger:
- Vores økonomisekretær. cafebestyrer samt edb- og økonomiprogramansvarli"'e
studentermedhjælper har idag - sammen med bestyrelsen - fortrinsret til vor~s
kontor. I praksis betyder det, at kontoret er taget ud af den interne bookingliste.
og at grupper, som før kunne afholde mindre planlægningsmøder oJign. i huset
(hvor gruppernes papirer o.s.v. befinder sig) nu må sidde i cafeen eller rundt
omkring i sotaer og På afsatsen på 1.sal - typisk mens der foregår andre
arrangementer nedenunder eller i det andet hjørne af lokalet.
- Grundet den nye økonomiske situation har huset også omsider kunnet anskaffe
sig bedre kontonaciliteter (PC 'er og kopimaskine). Dette vil betyde endnu større
vanskeligheder med at bruge kontoret som et bestyrelseslokale. I forvejen er
lokalet fyldt med reo.ler ti! Studenterhusets papirer/ mapper oJign.
- Cafedriften er UdVidet og effektiviseret. Dette indebærer at barpersonalet skal
have adgang til garderobefaciliteter. samt et opbevaringssted til husets
cafeskjorter saml slrygejern og brædt m.m. P.g.a.. det Øgede pres på husets lokaler
har de ikke et decideret rum - men må nøjes med et hjørne oppe på 1.sa1 - hvor
efterhånden en del af Studenterhusets faste aktivitetsgrupper og husgrupper.
som allerede n2vnt, må finde sig tilrette mellem hInanden og hinandens skabe og
hylder.

Sludel'llemuu!t er el'l forening herende ul'Kler K"benha\o'l1s Universitet. Husel ar brug(!f'Sfyrel af foreningens. rnedl9tnmer, hvor den

daglige IBdal!!.e l'Ientr under en va\gl ~fYT,*"B. Normal konIC'T1ræffetid: l'tvenla.ge Id. 12.00 iii 18.00.

købmagergade 52 -1150 københ:J\/Tl k -telefon 33 13 65 92 -giro O41 Cl1 61
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Sammenfattende kan det konstateres. at Studenterhuset har alvorlige
pladsproblemer
- p.g.a. den store tilgang af nye akUvister.
- p.g.a. eksterne studentergrupper. som ønsker at afholde arrangementer,
- p.g.a. ineffektiv indretning at huset generelt. d.v.s. at vi mangler et antal rum,
så de f(l.ste aktivitetsgrupper kan holde mindre arrangementer oJign., samtidigt
med at vi fortsat holder "åbne arrangementer" med .masser af studeJ,l,tersociale og
kulturelle aktiviteter.
- p.ga. nogle gruppers s'Pecielle behov for siklc.er opbevaring af ting og materiel,
bøger, papirer olign. I, .
Vi mener, at denne pladsmangel kunne løses, hvis Studenterhuset fik ~gang til
i hvert fald dele af 2.sal. (tidl. Professor Skydsskaards lejlighed). Mindre
ombygninger! ændringer for bedre at kunne Udnytte pladsen i huset er allerede
iværksa.t både i stuen og l.sal. '

Med Venlig Hilo;;en

På bestyrelsens vegne

CWf~Ji1f~
Ulla Britt SØrensen

Næstformand

cJrt~~
Håndværkeransvarlig

k~bmagergade52 -1150 københavn ~ . telefl:n 33 13 65 92· giro O41 81 51
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Studenterhuset v. Københavns Universitet
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bestyrelsen, v. Ulla Britt Sørensen I Birgitte Ernst
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PHA 09-323 /93-857 5. januar 1993

Vedrørende Studenterhuset, Købmagergade 52

vi har modtaget jeres brev af 20. december 1992,
hvori i fremfører ønsker om en udvidelse af studen
terhuset.

vi må hertil svare, at at det ikke i øjeblikket kan
lade sig gøre at udvide husets nuværende 'rammer.

Husets brug er imidlertid nu s~ forskellig fra tid
ligere, at det nu har været nødvendigt at iværksætte
en gennemgang af husetsmyndighedsmæssige forhold,
med henblik på en afklaring heraf.

I denne anledning vil der, foruden opfyldelsen af
evt. myndighedsmæssige krav, også være mulighed for
at gennemføre de nævnte mindre ændringer / ombygning
er i huset, ligesom jeres ansøgning at 4. november
1992, vedr. husets alm. vedligeholdelse også vil bli
ve taget i betragtning i denne forbindelse.

kopi til: Arkitekt Henrik NOrup, DBM A/S, der varetager sagen,
vil tage kontakt med jer snarest.

7;;;hJ/;;;fw
Peter Hancke

Univmity af Coøenhagen

Nøuegade 10
P.O.S.2177
DK 1017 København K

Tel: +4533910828
Falt; +4533124546
Telelt: 22221 unicop dk



Ti I INTEPNT brug

Økonomisk I historisk oversigt for Studenterhuset
1983-1991

December 1991

'83: "Universitets Pub" fallit. Nøgler til Købmagergade 52 overdrages til de stude
rende. Huset er indrettet som kantine og er uegnet til anden bmg. Københavns
Universitet (KU) går med til økonomisk støtte i 3-årig periode. Første rate
(ca. kr. 300.000,-) udbetales i december 1983. (Herfor købes bia. repro
master, kopimaskine, filmfremviser.)

Begyn. 80'erne - '88:
Haarder lukker for KU' s "kasse", med hjemmel i lov nr. 30 af 6. juni 1984,
og underkender både vedtægter Qg udkast til samarbejdsaftale ml. Huset og
KU. Studenter beholder nøgler, men under påbud om at "holde lav profil".

'89: - Huset males og gamle kantinefaciliteter fjernes af studerende.
- KUs almene fond bevilger kr.lO.OOO,-.
- juni: Haarder vil ikke sætte sig imod drift af studenterhus, såfremt dette sker
indenfor KUs egne økonomiske rammer og med fri adgang for alle studeren
de.
- efterår: nuværende cafe-drift opstartes. Overskud herfra går til husets forsk
ellige aktiviteter.
- december: KU finansierer istandsættelse af toiletter (over KUs vedligehol
delses-konto).

'90: - April: Ansøgning fra Studenterhus til KU om 1 mill. kr. til drift samt 4 mill.
kr. til udstyr I istandsættelse. Ansøgning afvises (kommer aldrig op på formelt
plan).
- Studenterhuset i samarbejde med "FAUK" (Foreningen Af Unge Kunstnere)
sætter facade i stand fpr egne midler (kr. 10.000,-).
- december: div. VVS-arbejde; køb af cafe-bar; tyverisikring af huset;
lovliggørelse af el-installationer på KUs regning. (KU bevilger kr. 15.000,
fra almene fond).

'91: - KUs almene fond bevilger kr. ~.OOO,- til cafe, foto og teater.
- Carlsberg donerer kr. 41.500,- til cafe'en (pA-anlæg).
- Musikrum lydisoleres I istandsættes for kr. 15.000,- (af cafe'ens egne mid-
ler).
- november: revideret ansøgning om midler til løn til bestyrer I sekretær I
studentermedhjælp il kr. 350.000,- årligt. Herudover søges kr. 40.000,- til be
taling af gammel gæld til Studenterrådet, samt kr. 16.000,- til revisor, stemp
ler og gebyrer. Desuden vil Huset søge ekstern finansiering af ombygning
mv.
- december: huset momregistreres, søger og får midlertid spiritusbevilling.
Endvidere søges skattefritagelse - dette er endnu uafklaret.
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INDLEDNING

Rektoratet for Københavns Universitet har ønsket en under

søgelse af, hvilke faktiske lokalefaqiliteter der står til

rådighed for de studerende ved Københavns Universitet til

faglige, sociale og kulturelle aktiviteter samt en vurdering

af de studerendes behov for lokalefaciliteter - for på den

måde at kunne gå aktivt ind i eventuelle forbedringer af de

studerendes vilkår.

Ved lokalefaciliteter menes lokaler, der muliggør etablering

af faglige som studentersociale miljøer og aktiviteter.

Disse lokaler har primært det til fælles, at aktiviteterne

foregår uden for undervsiningen, selvom en del af disse har

tilknytning hertil.

Diskussioner af de studerendes frafaldsprocenter, undervis

ningens kvalitet og universitetets relation til omverdenen

er blevet intensiveret igennem det sidste års tid. ~lt i alt

en diskussioen af universitetets produktionsevne. En evne

der ikke kun kan opregnes og måles i undervisningens og

forskningens kvalitet. De rammer - fysiske som\ sociale, som

universitetet kan tilbyde de studerende, må indgå i diskus

sionerne af problemerne, og må dermed indgå i løsningsfor

Slagene. Endvidere er der naturligvis også de ydre rammer af

især økonomisk karakter, der for universitetets vedkommende

giver visse begrænsninger i forhold til en løsning af pro

blemerne - og ydre rammer der for de studerendes vedkommende

giver begrænsninger ift. at fastholde en studiepraksis og

identitet som studerende.

Det har været undersøgelsens opgave at registrere de fakti

ske lokalefaciliteter samt at vurdere, hvilke behov de stu

derende har for lokalefaciliteter. Faciliteter, der kan for

bedre det faglige og sociale miljø - både på de enkelte in

stitutter,~ for universitets t samlet set, og dermed kan kan

r
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virke motiverende for gennemførelsesprocenten.

Københavns Universitet ligger spredt over et større område

af København. I løbet af de senere år er det dog lykkedes at

samle fagene under de 5 fakulteter inden for mere eller min

dre afg~ænsede områder (der har dog ikke været plads til al

le de humanistiske fag på Københavns Universitet Amager, og

en del af de naturvidenskabelige institutter ligger temmelig
spredt) .

Bivirkningen ved denne spredning er bl.a., at de forskellige

fagområder som tendens har mindre med hinanden at gøre både

fagene imellem og på tværs af fagområderne: den fysiske ad

skillelse får omslag i en form for indholdsmæssig fjernhed _

især når universitetet samtidig ikke kan tilbyde lokalefaci

liteter, der rent fysisk er store nok til at kunne rumme ~

større arrangementer af såvel faglig som social karakter.

Den manglende faglige og sociale kontakt inden for universi

tetets egne rammer er med til at isolere universitetet i

forhold til skabelse af bredere kontaktflader til det omgiv

ende samfund og kontakt til f.eks. udenlandske universiteter
og deres studerende.

Derudover er der sket en betydelig stigning af antallet af

studerende siden 1960'erne, hvilket har givet de enkelte in

stitutter pladsproblemer: studenterfaciliteter er blevet

inddraget til fordel for undervsiningslokaler, kontorer for

forskningsmedarbejdere, m.v. Dette faktum bevirker, at de

studerendes mulighed for at have kontakt med studiets fagli-

ge og sociale miljø i høj grad forsvinder. En anden medvirk

ende årsag er også de levevilkår og den arbejdsdag, de stu

derende bydes. I langt højere grad end tidligere har identi

teten som studerende fået en meget mere sammensat karakter:

Den enkelte studerende læser ikke blot et fag - men har sam-
;&.

tidig et arbejde, er forælder, etc. Dertil kommer det højne-

de pres for en hurtigere færdiggørelse. Tilsammen en studen

tervirkelighed, der ikke tilgodeser miljø-skabende aktivite

ter med afsmittende effekt for undervisningen, og som kan

være inspirationskilde for forskningen både internt på uni

versitetet og eksternt i forhold til det omgivende samfund.
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Netop derfor er det,! høj grad et behov for de studerende at

kunne være i umiddelbar nærhed af forskelligt udstyr og b~

ger (læse- og laboratoriepladser). på flere og flere fag er

eksamensprojekter og gruppearbejde blevet en obligatorisk

del af studiet, hvilket stiller større krav for adgang til

gruppelokaler og studlerelevant udstyr som f.eks. skrivema

skiner.

Den virkelighed. de studerendes levevilkår byder, fordrer,

at universitetet kan tilbyde særskilte lokaler, hvor de stu

derende netop har mulighed for adgang til læse- og laborato

r!epladser, grupperum Det drejer sig især om studerende, der

af forskellige sociale årsager ikke har mulighed for at ar

bejde hjemme.

Det har været undersøgelsens intention at kunne gå differen

tieret ind i universitets forskellige fag og fagområde på en

måde, så registreringen af behovene for lokalefaciliteter

står i fOrhold til de enkelte fags studieordninger og ar

bejdsmetoder og deraf følgende behov for lokalefaciliteter.

t•
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l GENNEMGANG AF FAKULTETERNE

1.0 Indledning og metode

Vi vil i det følgende kapitel gennemgå resultatet af under

søgelsen med henblik på såvel registrering som behOvsunder

søgelse. Hvert enkelt fakultet vil blive behandlet selvstæn

digt. For en grundigere orientering henviser vi til bilag 2

(registrering og kortlægning af behov for hvert enkelt in

stitut).

Ved registreringen har vi benyttet os af følgende metoder

til indsamling af oplysninger:

- besøg på institutterne

- brev tillokaleudvalg, studienævn og fagråd på de enkelte

insti tutter

- personlig kontakt til studerende på de enkel'te fag

(se endvidere bilag 2)

Til kortlægning af behov har vi udformet et "behovbrev", Bom

er blevet tilsendt studienævn og fagråd på hvert enkelt

institut.- (se bilag 3). SallUnen med "behovbrevet" har vi ud

sendt registreringen af studenterfaciliteter ved institutet,

så studienævn og/eller fagråd har haft mUlighed for at kor

rigere denne.

Overordnet set er det tilstræbt at lave en samlet systema

ti~ behandling for 'universitetet. Men gennem kontakten med

de enkelte institutter har det vist sig, at de enkelte fa

kUlteters opbygning - og dermed betYdningen af centre og

tværfaglige områdestudier har umuliggjort en konsekvent

systematik. Der henvises derfor til de enkelte indledninger

far fakulteterne for en oversigt over de behandlede insti

tutter •

Videre er der

(organisatorisk

forskellige niviauer, hvorunder ansvaret

som økonomisk) for de forskellige lokale-
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faciliteter hører:. under rektoratet hører faciliteter Bom

teatersalen på Bispetorv, under fakulteterne hører typisk

studenterCentrene, mens de enkelte institutter selv fordeler

de lokale studenterfacilitater.

I registreringen af lokalefaciliteter har det vær~t nødven

digt med en kategorisering af de forskellige typer studen

terlokaler:

Kantiner

Som på en hver anden arbejdsplads er det nødvendigt at have

adgang til et lokale, hvor frokost eller lign. kan indtages.

Derudover kan kantiner/cafe'er have en yderst vigtig funk

tion i forhold til det sociale miljø.

Mødelokaler

De studerende, der f.eks. sidder i styrende organer, har be

hov for at have et lokale til at holde møder i.

Læsepladser

Som tidligere nævnt er det på mange fag en forudsætning for

de studerende at være i umiddelbar nærhed af biblioteker,

laboratorier, m.v. I undersøgelsen er denne kategori opgjort

i hhv. m2 og antal pladser.

Grupperum

Denne kategori er ligeledes opgjort i hhv. m2 og antal pla

dser. Adskillelsen af denne kategori fra læsepladser skal

ses i, at der afhængigt af de forskellige fags studieordnin

ger kan være behov for særlige lokaler til projektskrivning

mv.

Lokaler til sociale/kulturelle aktiviteter

Denne type faciliteter omhandler lokaler, der kan virke un

derstøttende på de studerendes miljø - både fagligt og so

cialt. Videre bør denne type lokaler rent pladsmæssigt - og

ved deres placering - kunne medvirke til større kontakt fag

I
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og fagområder imellem samt virke kontaktskabende i forhold
ti l omverdenen.

Tallen for studenterbestanden er hentet fra "Bestand nyinuna

trikulerede studiestartere 1988" fra Københavns Universitet,
Fællessekretariatet.
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1.1 Det Humanistiske Fakultet

størstedelen af institutter under det humanistiske fakultet

er placeret på Københavns Universitet på Amager (KUA), hvor

af vi har behandlet 22 af de 30 institutter, der er belig

gende på KUA. De institutter og centre, der ikke har selv

stændigt optag er således ikke behandlet.

Derudover ligger der 6 institutter 1 Indre By og et enkelt i

Brede.

Der er i 1985 indført en ny bekendtgørelse for humaniora,

hvilket har medført en ændret studiestruktur de humanistiske

fag. Samtidig er en del. mindre fag gennem de sidste år ble

vet sammenl.agt.

Det Humanistiske Fakultets fællesfaciliteter for de stude

rende er placeret på KUA i form af studenterCenteret og 3

kantiner fælles med de ansatte.

Den følgende gennemgang af registrering og behov for studen

terfaciliteter vil blive opdelt i humaniora uden for KUA og

humaniora på KUA - delt i hhv. de små fag og de større fag.

HUMANIORA pA KUA

Fællesfaciliteter a

på KUA findes der 3 kantiner. De 2 største, Psykologikanti

nen og Danskkantinen, har åbent det meste af dagen, hvorimod

Engelsk kantinen kun har morgenåbent.

StudenterCentret på KUA har 4 skrivestuer med ialt 7 skrive

maskiner og 3 PC'er; 2 kontorer med ialt 3 skrivemaskiner; 2

kopirum med ialt 7 maskiner; 2 studenterkontorer for cen-

8

trets ansatte m.fla; 1 reprolokale; l billardrum; l bordten

nisrum; 3 lagerrum og l Cafe Mødestedeta

Der er stor efterspørgsel på læserum, hvor de studerende kan

sidde i længere tid, men p.gr.af den store efterspørgsel kan

de nuværende læserum kun reseveres i max. 3 dagea

Behovet for læserum er stigende formentligt på grund af ind

skrænkninger på de enkelte instituttera

Cafe Mødestedet og pladsen omkring Studentercentrets lokaler

bliver brugt, men er ikke stort nok til større arrangementer

af tværfagligjfakultær karakter.

De små fag på KUA

Generelt set deler de studerende ved de små fag på KUA ofte

faciliter med de ansattea Behovet for studenterfaciliteter

er nogenlunde dækket. Dog under den forudsætning, at de nu

værende faciliteter opretholdes og af de ansattes fortsatte

velvilje til at dele lokaler og inventar med de studerende.

Ligeledes gælder det for de små fag (iøvrigt for de fleste

fag på KUA), at kaffeunit'en har stor betydning for fagets/

de studerendes muligheder for sociale/kulturelle aktiviteter

i hverdagen. En kaffeunit er et åbent ophOldsrum som oftest

beliggende på gangarealet a Næsten alle~ag/institutter har

en kaffeunita Kaffeunit'ens placering er af stor betydning

for dens "succes". En placering udenfor TAP-personalets kon

tor er f.eks. yderst uheldig, da næsten enhver aktivitet vil

virke forstyrrende for TAP-personalets arbejde.

Humanistisk EDB~Center (13 studerende) har som studenter

faciliteter 3 lokaler med ialt 35 PC'er, der kan anvendes af

de studerende udenfor undervisningstiden a

Instituttet vil endvidere forsøge at imødekomme de studeren

des behov for faciliteter ved i løbet af januar 1989 at eta

blere et grupperum samt et par "snakkeborde~ på gangen, så



de studerende kan ~å bedre mulighed fOr at diskutere deres

gruppearbejde uden at være henvist til fælleskantinerne.

Institut for Folkloristik (53 studerende) har 4 læsepladser

med begrænset EDB-skærmadgang på instituttets bibliotek.

Endvidere har fagrådet brugsret til et mødelokale et par ti-

Carsten Miebuhr Instituttet for Nærorientalske Oldtidskul_

turer (60 studerende) har l bibliotek med 22 læsepladser; l

specialerum med 5 læsepladser og adgang til l PC'er og 2

skrivemaskiner: l mødelokale, der anvendes af alle samt 1

kaffeunit, der bruges til fester m.m. og er fælles for alle
på instituttet.

Instituttet er tilfreds med de nuværende studenterfacil1te_
ter.

Institut for Orientalsk ~ilologi (98 studerende) har l bi

bliotek med 15 læseladser; l mødelokale og l kaffeunit der
er fælles med de ansatte. '

Instituttet har på nuværende tidspunkt ikke udækkede behov.

i de centrale

mere fælles

for bedre faciliteter til sociale/

samt flere studierum til spe-

behov

løst ved længere åbningstider

kantiner, og i det hele taget

har

mer om ugen.

Instituttet

kulturelle aktiviteter

cialeskrivende.

Dette foreslåee

biblioteker og

drift.

De større fag på KUA

stude

funge-

Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab (118

rende) er et af de nYligt sammenlagte institutter og
rer stadigt til en vis grad adSkilt.

~onetik og Lingvistik har tilsammen l bibliotek med B læse

pladser; l studiecelle med 2 læsepladser: l mødelokale, der

også anvendes til grupperum og undervisning; l mødelokale,

der også anvendes som frokoststue og til forelæsninger.
Fagene udtrykker behov for 4-5 læsepladser mere.

Anvendt sprogvidenskab har ingen selvstændige studenter_

behov.

lokaler.

Audiologopædi har 5 læserum med ialt 10 læsepladser; l loka

le til sociale/kulturelle aktiviteter, som også anvendes til
undervisning. __ '. ... _..

Der er ingen besvarelse_ /kommentar til
spørgSmålet om

-De større fag på KUA har også generelt større problemer med

at imødekomme de studerendes behov for faCiliteter. Kaffe

unit og gangophold skal her ofte dække de st~ndes behov

for soc./kult.faciliteter, hvilket skaber problemer~ da der

ikke er nok plads, og møder m.m. bliver forstyrret ef gen-

Institut for Nygræsk og Balkanistik (58Jstuderende) har l

bibliotek med 8 læsepladser; l læserum til 3 studerende med

adgang til skrivemaskine (dette lokale anvendes også til un

dervisning); l skriverum med 2 skrivemaskiner + l PC +

AV-midler (deles med de ansatte); l mødelokale; der også an

vendes tillæserum og undervisning samt l kaffeunit, der de

les med de ansatte.

Af behov lægges især vægt på, at anvendelsen af det nuværen

de mødelokale besværliggøres meget af, at det også anvendes

til undervisning og læserum.

Endvidere er det nuværende skriverum overbelagt.

Institut for Klassisk Filologi og Institut for Græsk og

Latinsk Middelalderforskning samt Center for Europæiske Mid

delalderstudier (92 studerende) har tilsammen 7 lokaler

(heraf 2 biblioteker) med ialt 41 læsepladser; l grupperum

med plads til 3 studerende; 2 mødelokaler, hvoraf det ene

også er undervisningslokale og bruges til sociale/kulturelle

aktiviteter. Det andet mødelokale deles med studienævn og

andre institut-møder. Ved Klassisk Filologi ligger en kaffe

unit, der bliver brugt til større møder, fester m.m ••

Insti- tutterne er i rimelig grad tilfreds med studenterfa
ciliteterne.

~..



Institut for Litteraturvidenskab (475 studerende) har l bi

bliotek med 20 læsepladser; l fagrådslokale samt l kaffeunit

med flygel.

Instituttet har ikke svaret på henvendelsen om behov.

Institut for Kunsthistorie (401 studerende) har l bibliotek

med 12 læsepladseri 1 mødelokale; 1 kaffeunit samt et mindre

lokale til Boc./kult.aktiviteter.

Instituttet bemærker til spørgsmålet om behov, at faget er

nyt på KUA og derfor endnu ikke helt klar over, hvilke behov

der er for de studerende. Indtil videre har der f~rst og

fremmest været problemer med undervisningSlokalernes mangel

på tilstrækkeligt udstyr. Endvidere bemærkes det, at kanti

nerne ikke er fOr kønne ...

Institut for Nordisk Filologi (1253 studerende) har l bi

bliotek med 28 læsepladser; 2 ommøblerede kaffeunits, som

bruges til læsepladser, hvor der er plads til ca. 30 stude

rende ialt. på et åbent gangareal står 4 ikke-elektriske

skrivemaskiner til rådighed for de studerende. Der er 3 fag

rådslokaler og Palemehaven, som er en ommøbleret kaffeunit.

der bruges til fester og stormøder.

Instituttet har dels brug for 20 læsepladser fordelt på la

specialeskriverkontorer og dels for 5 grupperum med 10 læse

pladser i hvert. Dette behov er begrundet i, at de studeren

des studieaktivitet i stor udstrækning foregår i læse- og

arbejdsgrupper. Dette kan instituttet med de nuværende faci

liteter ikke imødekomme. Endvidere dækker Palmehaven på

grund af dens beliggenhed på et gangareal ikke de etuderen

des behov for et socialt og fagligt miljø.
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nemgang. (K8ffeunit,se Små fag KUA).

Engelsk Institut (671 studerende) har 4 studierum mod plads

till studerende ad gangen. Studierummene deles mellem 12

studerende. På biblioteket er der 44 1æseplads~r. 1 arbejds

rum med 1 skrivemaskine. l fagrådslokale og en Cafe

Commeren, der også benyttes af de ansatte.

Instituttet er generelt set tilfredse med de studerendes 10

kalefaciliteter, men så gerne. at der var flere studierum.

Insti~u~ for Filmvidenskab (377 studerende). De fleste af

studenterfaciliteterne ved instituttet er tæt tilknyttet un

dervisningen. Man har således 1 mørkekammer samt 4 rum til

videogennemsyn og videoredigering. Derudover har de stude

rende l fagrådslokale og adgang til l ~te-unit".

Der er stort behov for lokaler til de studerende; lokaler,

der ikke er direkte undervisnlngsbundne - især er der brug

for grupperum. Ligeledes er der behov for bedre faciliteter

til soc./kult. aktiviteter.

Filosofisk Institut (209 studerende) har l bibliotek med 16

læsepladser. l fagrådslokale med skrivemaskine. Derudover

har de studerende adgang til 2 andre mØdelokaler og l kaffe

unit.

Institu~tet har dels behov for specialerum og skrivemaskine

10k~ler, dals for mødelokaler samt for lokaler til soc./

kult. aktiviteter, de studerende frit kan disponere over••.~

Institut for Germansk Filologi (210 studerende) har l bi

bliotek med 12 læsep1adser samt l læserum med 7 læsep1adser.

Såvel fagrådet som Moderate Studenter har et mødelokale.

Derudover har de studerende Cafe Troldfjeldet.

Instituttet har ingen kommentarer til spørgsmålet om behov.

cafe Finnerup Lade.

Der er ingen kommentarer

(Instituttet er på nuværende

til spørgsmålet og behov.

tidspunkt under ombygning).

Cen~ralins1:itut

teker med plads

til henholdsvis

for Higtorie (755 studerende) har 2 biblio

til ialt 16 studerende: 2 læserum med plads

8 og 3 studersnde; 1 fagrådslokale samt l

I', Psykologisk Laboratorium (1617 studerende) har l bibliotek

med 10 læsepladser; l lille fagrådslokale samt Cafe

Kanindræberen, der også bliver brugt til stormø~r m.m •• I
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forbindelse med Cafeen er der et lagerlokale. Endvidere kan

de studerende tilknyttet klinikken ~ed Institut for Klinisk

psykologi bruge 3 lokaler til klientkontakter. Dette dog kun

efter aftale.

De studerende har behov for:

l større selvstændigt fagrådslokale. Det nuværende fag

rådslokale ligger bag Kanindræberen, har ingen vinduer og er

desuden af en stØrrelse, der umuliggør afholdelsen af møder

med mere end 3 deltagere.

Studierum til brug ved opgave og især specialeskrivning.

Vigtigheden af adgangen til sådanne studierum hænger sammen

med, at langt fra alle studerende har mulighed for at stude

re hjemme. Endvidere vil sådanne lokaler kunne benyttes ved

gruppearbejde.
Et selvstændigt lokale til brug dels ved redaktionen af

det interne blad "INDPUT", og dels til brug for Bogskabet,

der varetager distribution og salg af undervisningsmateria

le.
Endvidere bemærker fagråd og studienævn, at Studentercentret

opfylder en vigtig funtion. Men med sin nuværende kapacitet

kan centeret langt far opfylde det behov, der er for lokale

faciliteter. Cafe Mødestedet (i forbindelse med Studenter

centret) har en vigtig funktion for det sociale miljø på

KUA, fordi der er mulighed for at møde studerende fra andre

og sit eget - fag under hyggelige og uformelle former. I

forbindelse med KUA's sociale miljø som sådan, mener psyko

logi, at det ville være ønskeligt med adgang til idræts- og

motionsmæssige faciliteter, "Det er vigtigt ikke blot at

have en sund sjæl som man (forhåbentligt) får af at studere

i mange år, men også en sund krop. Ligesom sport er en for

træffelig måde at lære andre mennesker at kende på."-Ins~itut for Pædagogik (245 studerende) har l bibliotek med

15 læsepladser; l fagråd samt 1 kaffeunit, hvor arrangemen

ter virker forstyrrende på sekretærens arbejde.

På pædagogik er der et stort behov for læsepladser og grup

perum. Der er behov for et større lokale til fagråds- og

studienævnsarbejde og for større og bedre placerede lokaler
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til soc./kult.aktiviteter.

For KUA som sådan beklager pædagogik, at der er så få akti

viteter på tværs af fagene. Dette kan skyldes, at de loka

ler, som findes til hygge og kulturelt samvær, er ucentralt

placeret, men generelt set mener instituttet, at det er

svært at give et billede af, hvad der er galt med KUA, dog :

en faktor som spiller en stor rolle for den manglende lyst

til at opholde sig på KUA, er det tunge og tørre indeklima.

Kantinerne på KUA er udernærkede, men kunne gøres hyggeligere

og dermed inspirere til længere tids ophOld.

Romansk Institut (817 studerende) har 1 bibliotek med 36 læ

sepladser; 3 samtalerum med ialt 24 pladser; l avislæserum

med 12 pladser samt l specialerum med 4 pladser. Endvidere

har spansk fagråd, fransk fagråd og italiensk fagråd hver l

lokale. 1 kaffeunit/gangophold.

Det spanske, det portugisiske og det italiensk/rumænske stu

dienævn har adskilt svaret på spørgsmålet om behov. En sam

menholdning af disse tre svar udtrykker ønsker om en køk

kenunit til de studerende og et større og bedre placeret

studenteropholdsrum, da det nuværende reelt er en gang med

siddepladser, og er derfor ubrugeligt til møder og foredrag

i undervisningstiden. Rummet er også for lille til, at samt

lige studerende ved Romansk Institut kan samles.

Slavisk Ins~itu~ (167 studerende) har l grupperum med 2

pladser: l specialerum med l plads; l bibliotek med 16 læse

pladser; l kaffeunit samt l fagrådslokale, der deles med

studienævnet.

Instituttet er generelt set tilfreds med de studerendes 10

kalefaciliteter.

Øs~asia~isk Ins~i~ut (233 studerende) har l bibiiotek med 30

læsepladser; l lokale, der bruges til såvel læse-/grupperum

som til møde-/opholdsrum; l mØdelokale, der er fælles med

ansatte; l fagrådslokale, der deles med studienævnet samt l

kaffe- unit.

Som det kan ses af det foregående har instituttet stort be-
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nyligt

derfor

(125 stude

1 køkken/

til

tids

til

må

brugt

Institut for Europæisk Folkelivsforskning, Brede

rende) har 1 bibliotek m;d 10 læsepladser samt

frokoststue. Begge lokaler bliver også

soc./kult. aktiviteter.

Instituttet har ingen bemærkninger til spørgsmålet om behov.

plads samt mødelokaler, men rummene er udelukkende beregnet

til brug for de ansatte og den fortsatte afbenyttelse af

disse afhænger af de ansattes velvilje.

Forhistorisk Arkæologi (180 studerende) har l bibliotek med

15 læsepladser, der deles mellem 22 studerende samt 5 læse

rum med laIt 45 pladser, der deles mellem de grundfagsstude

rende og 37 andre studerende. I det største lokale er der
endvidere 55 hylder til studerende uden fast læseplads. l

tekstbehandlingsanlæg og l fagrådslokale fælles med Klassisk

Arkæologi.

Indførslen af en ny studieordning har øget behovet for grup

perum. Endvidere forefindes fagets bøger ikke umiddelbart

tilgængeligt på andre biblioteker end instituttets. Dette

bibliotek er et præsensbibliotek, derfor er det ikke muligt ~

med hjemlån. Som følge heraf er det nødvendigt dels med fle

re læsepladser dels med oprettelse af grupperum.

Derudover har de studerende behov for~

l kantine, da der ikke findes nogen på nuværende

punkt; l større fagrådslokale; bedre faciliteter

soc./kult.arrangenmenter, som på nuværende tidspunkt

afholdes i eksamens- og undorvisningslokaler, og videre er

der behov for flere PC 1 ere og skrivemaskiner.

Institut for Eskimologi (37 studerende) har l bibliotek med

6 læsopladser og l lokale, der bruges som frokoststue, mø

derum, studenterrum m.m •• Dette lokale er fælles med den

selvejende institution IWGIA.

Instituttet savner især et mødelokale og lokaler til soc./

kult. aktiviteter. Begge funktioner skal på nuværende tids

punkt dækkes af frokoststuen.

Af de 7 institutter under det Humanistiske Fakultet, der ik

ke er placeret på KUA, ligger de 6 i Indre By og l i Brede.

Forholdene for disse institutter er vidt forskellige indbyr

des og fra forholdene pA KUA. Men generelt kan det siges, at

mange faciliteter er fælles med de ansatte, og derfor er den

fortsatte afbenyttelse af disse faciliteter fuldt ud afhæng

igt af lærernes velvilje og egne lokaleforhold.

HUMANIORA UDENFOR KUA.

på KUA ligger endvidere Center for Kvindeforskning, der ikke

har selvstændigt optag. Centeret har dog en selvstændig stu

dieordning.

Centret har ikke decider~de studenterlokaler og har stort

behov for især læsepladser til de fast tilknyttede studeren

de.

hov for læsepladseL og lokaler til soc./kult.aktiviteter.

Institut for Forhistorisk og Klassisk Arkæologi er

sammenlagt og fungerer delvist uafhængigt. De vil

blive behandlet hver for sig.

Klassisk Arkæologi (39 studerende) har 3 læserum med plads

til ialt 18 studerende; l lokale med tekstbehandlingsanlæg,

som er fælles med Forhistorisk Arkæologi; 4 små fagråds-/

foto-/skrivemaskinelokaler, som ligeledes er fælles med For

historisk Arkæologi.

Læsepladser til de studerende er en nødvendighed, eftersom

biblioteket er et præsensbibliotek og de fleste bøger og

tidsskrifter er af en sådan art, at de udelukkende er til

gængelige på instituttet.~~formå de studerende henlægge

al læsning og opgaveudarbejdelse til instituttet.

Endvidere er der behov for ekstra reoler og ordentlige

(ikke-rygsksdefremmenda) etole i læserummen, samt flere

skrivemaskiner og PC' er og en lettere adgang til reprofaci

liteter.

De studerende har 1 øjeblikket adgang til køkken og spise-
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Musikviden9kabelig~ Institut (633 studerende) har l biblio

tek med 15 læsepladser: l lokale til specialeskrivere med 4

p1adser; l fagrådslokale samt l kantine, der også bruges til

soc./kult.aktiviteter, og som er fælles med de studerende

fra Retod.k.
Instituttet har ingen kommentarer til spørgsmålet om behOV.

Institut for Religionshistorie (152 studerende) er fordelt

over 2 bygninger.

I Købmagergade har instituttet 1 samlæsningsrum; 2 bibliote

ker med ialt 18 læsepladser samt l samlæsningsrum med 8

pladser, sidstnævnte er kun midlertidigt til de studerendes

disposition.
I St.Kannikestræde har instituttet l bibliotek med 5 læse

p1adser. Dette bliver også brugt til undervisning, møder og

af fagrådet. l bibliotek med 3 læsepladser, der ligeledes

bliver brugt til undervisning samt l spisekøkken, der er

fælles med de ansatte.

Instituttet har behov for 3 samlæsningsrum/grupperum og fle

re læsepladser samt et fast lokale til mødeaktiviteter,

bladredaktion og almindeligt socialt samvær (således at bi

blioteket i St.Kannikestræde kan fungere normalt).

Institut- tet er meget tilfredse med placeringen i St. Kan

nikestræde på trods af de trange pladsforhold. Der foreslåes

en envendelse af kælderlokalerne i st. Kannnikestræde til

løsning af instituttets lokaleproblemer. Disse lokaler har

stået tomme gennem længere tid.

Endvidere savner instituttet en kantine og ser gerne, at

denne oprettes i fællesskab med andre fag placeret i Indre

By. I denne sammenhæng kunne instituttet også tænke sig fle

re lokaler fælles for fagene i Indre BY.

Institut for Retorik (35 studerende) har l bibliotek med 6

læsepladser; l studierum med 4 læsepladser, ~om også bruges

til soc./kult.aktiviteter samt l kantine, der er- fælles med

de ansatte og de studerende fra musik.

Instituttet er generelt set tilfreds med studenterfacilite

'~ne.

Det Teatervidenskabelige Institut (172 studerende) har l bi

bliotek med 9 læsepladser; 3 studieceller med laIt 5 pladser

og l skrivemaskine; l lokale med la pladser, der bruges som

gruppe/læse/møde/pauserum; 1 Cafe samt 1 lokale. der bruges

til møder og frokost, men som primært er de ansattes

frokoststue.

Instituttet er generelt set tilfreds med studenterfacilite

terne, dog er der behov for l PC'er til Dokumentationscen

tralen, flere skrivemaskiner samt for l brusebad i forbind

else med teatersalen.

Vi har endvidere medtaget Center for Afrikastudier (26 stu

derende), som er et tværfakultært center. Centret har l bi

bliotek med 12 læsepladser; l lokale til møder, undervis-~

ning, eksamen m.m. samt l lokale til soc./kult.aktiviteter,

der dog primært anvendes til undervisning.

Centret har ingen kommentarer til spørgsmålet om behov.

Opsamling

Det Humanistiske Fakultet er en meget uhomogen størrelse,

delvist på grund af fagenes forskellighed i indhOld og stør

relse delvist på grund af forskelle i beliggenhed.

Generelt set er studenterfaciliteterne på de mindre fag bed

re end på de større fag. Dette har flere årsager; de stude

rende deler ofte faciliteter med de ansatte og er derfor af

hængige af de ansattes fortsatte velvilje til at dele loka

ler. på et mindre institut kender man også hinanden bedr~,

hvilket oftest giver sig udslag i større fleksibilitet grup

perne imellem. Til gengæld er lokalefaciliteterne på de

mindre institutter meget skrøbelige: der skal kun få ændrin

ger til, før det hele kart bryde sammen.

For de fleste af de større institutter er lokalefaciliteter

ne problematiske, især med henblik på læsepladser og gruppe

rum. Store fag som Dansk, Psykologi og Pædagogik på KUA har
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således i

og/eller

bemærkelsesværdigt .få læsepladser/grupperum i forhold til

antallet af studerende, ligesom de har mangel på næsten

samtlige andre studenterfaciliteter.

For fagene udenfor KUA gør det sig gældende, at faciliterne

og behovene er meget forskelligartede. Arkæologi har brug

for mange læsepladser, da de studerende kun kan få adgang

til den nødvendige litteratur,som ikke er til hjemlån, på

instituttet. Religionshistorie har bI.a behov for mØdeloka

ler og en kantine. Sidstnævnte foreslår de anlabt fælles for

institutterne i Indre By.

En del af studenterfaciliteterne må nødvendigvis være til

knyttet det enkelte fag, så som læsepladser/grupperum i

umiddelbar forbindelse med instituttes bibliotek, en Cafe

eller kaffeunit, hvor man kan mødes med andre studerende fra

faget. Men en del af behovet for faciliteter kunne også tæn

kes løst ved en udbygning af de fælles facilitster. Dette

kunne gælde for behovet for adgang til skrivemaskiner,

reprofaciliteter o.lign., samt for større mødelokaler og lo

kaler til soc./kult. aktiviteter, hvor etuderende kunne have

mulighed for at knytte sociale og faglige bånd på tværs af

fag. For institutterne i Indre By gør sidstnævnte sig også

gældende,. når det drejer sig om behovet for kantine.

Ikke alene lokaleforholdene har betydning for studenter

miljøet; på KUA nævnes også problemer med det tørre indekli

ma og en manglende udsmykning af f.eks. kantinerne. så de

fremstår mere hyggelige. Sådanne ændringer ville formodent

ligt indbyde til længere tids ophold på selve KUA. og dermed

inspirere til aktiviteter på tværs af fagene.

1.2 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er placeret i indre by

og består af seks fag. Institutterne og fagenes lokalefaci

liteter ligger dog temmelig spredt i den indre by, hvilket

har stor betydning for de studerendes behov for lokalefaci

liteter - behov der i hØj grad går i retningen af flere og

mere samlede facilitster.

Fagene er endvidere temmelig forskellige både indholdsmæs

sigt og rent størrelsesmæssigt. Dette giver sig udtryk i

nogle lidt forskellige typer af krav tillokalefaciliteter.

De samfundsvidenskabelige uddannelser har i løbet af de sid

ste par år gennemgået en omstrukturering samt studieord

ningsmæssige ændringer.

~ura og Polit, der er fakultetes største fag, har

højere grad end tidligere fået indført projekt

gruppearbejde.

Oprettelsen af uddannelsen Forvaltning og Datalogi har bety

det at Samfundsfag og Forvaltning er blevet forholdsvist

stort fag - med tendens til stadig øgning i studenterbestan

den.

Ant.Soc.-fagene, der er fakultetets små-fag, er stadig midt

i en omstruktureringsfase. For .antropologi'g vedkommende har

studiet fået ny studieordning; mens de sociologiske ud

dannelser er blevet nedlagt - og deres fremtid på Københavns

Universitet er temmelig usikker.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har ingen fællesfacili

teter for de studerende i form af f.eks. et StudenterCenter.

Jura (3.812 studerende) består af 4 institutter samt ~uri

disk Laboratorium. Som lokalefaciliteter har de studerende l

kantine fælles med de polit-studerende. Kantinen er åben i

tidsrUmmet kl. 11 - 13. Uden for kantinens åbningstid (ind-
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til kl. 15) kan deq benyttes tillæsepladser med plads til

90 studerende. Da kantinens primære formål er netop at være

kantine, er læsepladserne ikke indregnet i opgørelsen af de

faktiske lokalefaciliteter. 1 mødelokale; 5 lokaler (heraf

tre i biblioteket) med ialt 166 l~sepladser. 4 grupperum med

plads til 16 studerende. Samt 1 lokale til Juridisk Diskus

sionsklub.

Fra studienævn og fagråd fremgår det, at de studerendes be

hov for lokalefaciliteter langt fra er opfyldt:

- Der er behov for udvidet åbningstid af kantinen, da det er

et problem, at kantinen lukker kl. 13 - især for de stu

derende, der går på eftermiddagshOld. De studerende har der

ved ingen mulighed for at mødes efter undervisningen.

- Med baggrund i jur~-studiets opbygning anføres det, at der

er yderligere behov for læsepladser med plads til arbejde i

biblioteket.

Med indfØrelsen af den nye studieordning på jura er der

lagt op til større brug af gruppe-/projektarbejde. Dette

medfører et forøget behov for grupperum, der skønnes at være

på ialt 40 grupperum.

- De studerendes nuværende muligheder for adgang til lokaler

til sociale/kulturelle formål består leje af universitetets

Teatersal. Da lejen er høj, afhOlder det de studerende fra

at tage initiativer til fester, seminarer, m.v. Der er såle

des behov for lejenedsættelse eller adgang til et lignende

lokale.

De studerende har ved flere lejligheder anført et stort Øn

ske om et kunne samle studenterfaciliteterne på eet sted - i

lighed med de polit-studerendes Polithus.

Polit (2.129 studerende) består af 2 institutter. Bortset

fra kantinen, der deles med de jura-studerende, er de stude

rendes lokalefaciliteter samlet i Polithuset: 3 mindre møde

lokaler, 9 lokaler med ialt 52 læsepladser (heraf en skrive

stue med 5 maskiner/pladser); 2 grupperum med plads til 3

studerende: 1 redaktionslokale til bladet "P"; 1 køkken; 2

små opholdsrum: Polithuset's kontor samt 1 mindre lokale til

forskellige arrangementer.

Fra Husrådot fremgår det, at de studerendes behov ikke er

opfyldt:

Der er behov for 10 grupperum indehOldende CB. 60 læse

pladser. Behovet begrundes msd, at der er sket en enorm til

strømning til Polithuset. Der er i forbindelse med den nye

studieordning på Polit lagt en øget arbejdsbyrde på l. års

prøve, og det er bl.a. her den store ~ilstrømning stammer

fra.

Institut for Samfundsfag Og Forvaltning (600 studerende) og

Forvaltning og Datalogi (239 studerende) har som studenter

faciliteter l mødelokale; 15 læsepladser i biblioteket; 5

grupperum (heraf 3 orlovskontorer og 2

fakultets-buffer-lok6Ier) med plads til 10 studerende samt l

større opholdsrum.

IfØlge studienævnet har de studerende yderligere behov for

lokalefaciliteter.

Da der i den nuværende bygning slet ikke eksisterer en

kantine, er der behov for en sådan.

Der er behov for pladS til egentlige sociale/kulturelle

aktiviteter. Dette skal ses i sammenhæng med, at det nuvæ

rende opholdsrum er et slags gennemgangslokale, hvor der ik

ke er mulighed for "lukkede" arrangementer. Derudover er der

planer om at flytte biblioteket til dette opholdrum.

Det bør også nævnes, at de grupperum, der er til rådighed

for de studerende, alle har karakter af at være midlertidi

ge. De studerendes faciliteter på dette område er således

afhængige af fastlærernes orlov og fakultete~s fortsatte

"overskud" af mindre kontorer.

Endvidere er der ved registreringen blevet gjort opmærksom

på den totale mangel af skrivemaskiner i samtlige grupperum.



Institut for Kultuxsociologi (223 studerende) har l mødelo

kale: 5 læsepladser i biblioteket: 3 grupperum med plads til

12 studerende samt en EDB-skrivestue fælles med lærerne.

Fra fagrådet er det opgjort, at de studerendes behov for fa

ciliteter ikke er opfyldt.

Der er behov for l kantine, hvor de studerende kan spise

sammen. Endvidere kunne et sådant lokale anvendes til socia

le og kulturelle aktiviteter, hvilket der er meget brug for.

- Der er behov for ialt ca. 25 læsepladser.

Der er behov for ialt 6 - B grupperum, da studiet er pro

jektorienteret, og det derfor er meget vigtigt at have grup

perum, hvor grupper kan sidde og a~bejde/have møder med vej

ledere. Det bliver endvidere påpeget, at skrivemaskiner og

især telefoner er vigtige redskaber i denne type lokaler.

Ved registreringen blev der gjort opmærksom på manglen af

disse redskaber - EDB-skrivestuen, der er fælles med lærer

ne, er de eneste maskiner, de studerende har adgang til.

Sociologisk Institut (185 studerende) har som lokalefacili

teter l kantine; l mødelokale; l lokaler mod 5 læsepladseri

2 EDB-skrivestuer fælles med lærerne med ialt 4 pladser; 5

grupperum med plads til 15 studerende samt l lille opholds

rum.

_ Det vurderes, at det nuværende opholdsrum knapt kan opfyl

de de studerendes behov for lokaler til sociale/kulturelle

aktivoiteter. Det egentlige behov for er dog lokaler til so

ciale/kulturelle aktiviteter på tværs af fag og institutter.

Dette begrundes med, at muligheden for de enkelte in

stitutter at holde større arrangementer - samt muligheden

for at etablere kontakter af både faglig og social karakter

på tværs af fagene.

Institut for Etnologi og Antropologi (268 studerende) har

som studenterfaciliteter l kantine for de ansatte, hvor de

studerende har adgang - og som endvidere bliver brugt som

undervisningslokale; l mødelokale; l lille redaktionslokale

til bladet "Feltrapport"; .10 læsepladser i biblioteket; 7

læsepladser i et mindre lokale samt 3 små grupperum med

plads til ialt 5 studerende. Disse grupperum bliver delt på

ugens hverdage mellem 2.dels-studerende.

Fra fagrådet fremgår det, at de studerendes behov for loka

lefaciliteter ikke er opfyldt.

- Der er behov for en rigtig kantine, hvor der er adgang he

le dagen uden at forstyrre udervisningen.

Læsepladserne i biblioteket fungerer ikke, da biblioteket

bliver brugt socialt (megen småsnakken m.v.). Derudover er

der behov for flere læsep1adser.

Fra studienævnet

lokalefaciliteter

fremgår det, at

ikke er opfyldt.

de studerendes behov for

3

Der er behov for yderligere 3

- 6 studerende i hvert lokale

- 4 grupperum med plads til

{således ialt 6 - 7 gruppe-

- Det skønnes. at behovet for læsepladser er 25.

Der er behov for yderligere 3 grupperum med plads til 5 

6 studerende i hvert lokale. (således ialt 8 grupperum)

Behovet for læsepladser og grupperum begrundes i, at studie

ordningen fordrer projektskrivning, der oftest forØ!år i

grupper; samt i den nuværende afviklingssituation, hvor be

hovet·~for at fastholde et fagligt - og socialt - miljø kan

understøttes af grupperum og læsepladser, og dermed kan vir

ke motiverende og understøttende for færdiggørelse af de

studerende.

rum).

Der

emner,

lokale

ket.

Udover

kultet

tets

er behov for et socialt rum til diskussion af faglige

socialt samvær, diverse arrangementer m.v. Et sådant

ville samtidig løse problemet med uroen i bibliote-

de her nævnte fag har Det Samfundsvidenskabelige Fa

Center for Anvendt Datalogi, der varatager fakulte

EDB-undervisning og udbyder kurser for de enkelte fag
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og fagområder. Centeret har en forholdsvis begrænset termi

nalplads til selve undervisningsbrugen - men der er ingen

pladsmæssig mulighed for læsepladser og/eller grupperum i

umiddelbar nærhed af terminalerne (hvilket betegnes som en

forudsætning for de studerendes arbejde).

Centeret er ikke medtaget ~ denne undersøgelse, da der ikke

på centeret forfindes studenterfaciliteter - og da der under

selve registreringen blev udtrykt tvivl om de reelle mulig

heder for etablering af faciliteter som læsepladser/gruppe

rum, hvilket formodes at være grunden til, at Centeret ikke

har svaret på "behov-brevet".

Opsamling

Behovene for studenterfaciliteter på det Samfundsvidenskabe

lige Fakultet hænger nøje sammen med spredningen af de en

kelte fag og deres undervisningslokaler. Dette gælder i hØj

grad for de store fag, hvor de studerende mangler et sam

lingssted efter endt undervisning. Polithuset har vist sig

at have stor succes, netop fordi de studerendes faciliteter

her er samlet.

For fakultetets mindre fag er der i høj grad problemer med

at kunne samles i større lokaler på de enkelte institutter 

her tænkes især på kantiner og opholdsrum.

Generelt for alle de samfundsvidenskabelige fag er, at der

er et stort behov for læeepladser og grupperum, hvilket nøje

hænger sammen msd de studieordningsmæssige krav om opgaveog

projektskrivning.

Problemerne med manglende lokaler til sociale/kulturelle

aktiviteter er ligeledes et fælles træk for fagene. Der er

et udtrykt behov for at at have adgang til et også temmelig

stort lokale, hvor de studerende kan holde såvel sociale som

faglige ar~~gementer.
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1.3 Det Naturvidenskabelige fakultet

Geografisk er det Naturvidenskabelige Fakultet spredt over

et større område. Dette gælder for såvel hele fakultetet som

for de enkelte fag, der består af flere institutter placeret

forskellige steder i København.

Endvidere har de fleste fag tilknyttet laboratorier og felt

stationer, som ligger dels i København, og dels i resten af

landet så langt væk som i Grønland. Derfor har det ikke væ

ret mUligt at registrere samtlige specialepladser, da disse

oftest er placeret på laboratorier tilknyttet faget/spe

cialeområdet - selvom det for studerende på visse fag nød

vendigt med en speciale/laboratorieplads for at kunne fær

diggøre deres studie.

Der vil blive redegjort for, når vi har afgrænset os fra al

le eller nogle specialepladser under det enkelte fag.

Flere fag på Naturvidenskab har for nylig fået en ny studie

ordning, der har betydet en vis omstrukturering.

De studerende på det Naturvidenskabelige Fakultet har som

fællesfacilitet Studentercentret på Jagtvej, hvor der er

fagrådslokaler, reprofaciliteter, kantine m.m.•

Da denne undersøgelses sidste fase nåede til det Naturviden

skabelige Fakultet, var det blevet december/januar, der på

grund af juleferie og eksamenstid ofte er en vanskelig peri

ode at inddrive oplysninger i. Derfor besluttede vi person

ligt at kontakte studerende tilknyttet de enkelte fag, for

derved at kunne få hjælp med at registrere studenterfacili

taterne. Dette viste sig at være en fejldisposition, da op

gaven tilsyneladende var for omfangsrig, og da den sent ind

komme registrerin~ for visse fag gav disse unødig kort tid

tiL.~eavarelBe af ~pørsmålet om behov.
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.Fællesfaciliteter

StudenterCentret på Jagtvej er fælles for alle studerende på

Naturvidenskab (5963 studerende). studenterCenteret har 17

specialerum med plads til max. 30 studerende; l læsesal med

24 pladser; l større mødelokale og 2 mindre, der også bruges

til Lay-out og skrivestue. Regnskovsgruppen og Videnskabsbu

tikken har hvert et lokale. Endvidere er der l trykkerum; l

kopirum med 2 maskiner; l reprolokale; l skrivestue med 3

skrivemaskiner; 4 mindre grupperum, hvoraf de 2 også bliver

brugt af henholdsvis Nat.Geo.- og Mat.Fys. RusKUrsus som mø

delokaler: l centerkontor og l kantine, som også bliver

brugt til fredagsbar og festlokale.

Der findes en gang i umiddelbar forbindelse med Studenter

Centrets lokaler på l.sal. Denne gang vil man fra centrets

side gerne overtage og indrette i !ællesskab med Videnskabs

butikken primært til mødelokaler og gruppearbejdsrum. Dette

skulle kunne dække de mest påtrængende studenterbehov.

Biokemi (630 studerende) har studenterfaciliteter på 4 for

skellige institutter. Speciale-/laboratoriepladser er ikke

medtaget, men generelt set er det muligt for de studerende

at få plads, hvor de Ønsker, selvom der ikke hver gang er

tale om at få et helt skrivebord til sin rådighed •

• H.C.Ørsteds Institutet: l stor kantine, som er fælles for

alle -studerende på HCØ og er bel~ende i vandrehallen i

stueetagen. I'samme vandrehal er der 3-4 borde med sofaer,

som bruges til læsepladser og soc./kult.aktiviteter. For en

den af vandrehallen er cfift..'l"2 læsepladser. Begge dele er

f~es for alle studerende på HCØ.

August Krogh institutet: l kantine, som er fælles med biolo-

gi, legemsøvelser m.fl., samt de ansatte. •

Genetisk Institut: l kantine fælles med biologi og de ansatte.

SØlvtorvskomplekset: I kælderen har biokemistuderende 4 mil

jørum fælles med biologi, der bruges til fester o.lign.
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Biokemisk Studienævn ser sig ikke i stand til at svare på de

studerendes behov, men henviser til kontakt til de studeren

de. Da der ikke indkom svar fra fagrådet, blev studerende

Birgitte Ursø, som er aktiv i fagråd og studienævn, kontak

tet. Birgitte UrsØ udtaler, at de studerende især har behov

for et fast fagrådslokale samt for læsegrupperum. D~sse be

hov foreSlår hun imØdekommet evt. ved en udbygning af stu

denterCentret.

8i010gi (1311 studerende) har studenterfaciliteterne fordelt

på 3 institutter. Den følgende registrering gælder ,kun

l.dels studerende. 2.dels studerende får normalt stillet la

boratorieplads til rådighed.

SØlvtorvskomplekset: I kælderen har de studerende 4 miljø

rum, som bruges til fester o.lign .. Disse lokaler er fælles

med biokemistuderende. I kælderen ligger endvidere l kanti

ne, som er fælles med andre studerende og de ansatte. (Be

nyttes kun sjældent). på l.sal ligger l bibliotek med 25 læ

sepladser. Biblioteket bruges også til kaffestue.

øster Farimagsgade: l kantine fælles med biokemi og de an

satte, l bibliotek med 5 læsepladser.

August Krogh Institutet: l kantine, der er fælles med bio

kemi, legemSØvelser m.fl., samt med de ansatte.

Biologisk Studienævn ser sig ikke i stand til at svare på

spørgsmålet om behov, men henviser til kontakt til de stude

rende og de enkelte institutbestyrere. Da fagrådet ikke be

svarede vores~enve~d~ blev Studentercentret, hvor fag

rådet plejer at holde til~ kontaktet. Studerende Erik Brun,

der efter samtale med andre biologistuderende, mener, at en

udbygning af StudenterCemtret i lighed med den af centret

foreslåede i hØj grad v~l op~de de biologistuderendes be

hov for faciliteter. ~
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Datalogisk Institut- (1131 studerende) er samlet i Universi

tetsparken. Instituttet har 1 bibliotek med 22 læsepladser;

l stillelæsesal med 12 pladser: 3 læsesale med ialt 24 plad

ser; 4 emnegrupperum for 2.de1s- og specialestuderende med

ialt 39 pladser; l grupperum, som halvdelen af året bruges

til terminalrum; l studiegrupperum med 15 dobbeltborde; 1

studiegrupperum med 5 dobbeltborde, som også er de ansattes

kantine mellem 12 - 13; 2 kantiner, hvoraf den ene er forbe

holdt rygere. Begge kantiner kan efter ansøgning bruges til

fester m.m.. l lokale til fagråd og kantineforening. Endvi

dere er der adgang til tekstbehandling på instituttets

EDB-anlæg.

Det er i følge datalogisk studienævn meget vanskeligt at op

gøre de studerendes behov for lokalefaciliteter præcist, ik

ke mindst fordi behovet svinger overordentligt meget i løbet

af undervisningsåret. Når de studerende på l.del skal afle

vere store rapporter, er der f.eks. et stort behov for især

faciliteter til gruppearbejde i umiddelbar nærhed af termi

naler og maskiner.

De nuværende faciliteter opfylder ikke dette behov tilfreds

stillende.

Fysik er fordelt på 2 optagelsesområder, fysik (297 stu

derende) samt meteorologi og geofysik (73 studerende). De

fleste specialepladser er medtaget, dog ikke de, som ligger

udenfor København. Studenterfaciliteterne er placeret på 3

institutter.

H.C. Ørsteds Instituttet: 1 kantine, der er beliggende i

vandrehallen i stueetagen, og som er fælles for samtlige

studerende på HCØ. I vandrehallen er der ligeledes 3-4 ~orde

med sofaer, som bruges som læsepladser og til socialt sam

vær. For enden af vandrehallen er der 12 læsepladser. Begge

dele er fælles for samtlige studerende på H.C.Ø. l kaffestue

med arbejdsborde og sofa. Stuen bruges også som mødelokale

for fagrådet og studentergruppen i studienævnet. Derudover
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er der l bibliotek med 6 læsepladser og l PC'er, som anven

des på skift af alle l.dels studerende; 2 læserum med 8-9

borde i hvert lokale, af og til 2 studerende pr. bord.

Niels Bohr Institutet: I kælderen er der en række skrive
I
stuer med skærmadgang, som primært benyttes af de studeren-

de; l kantine og l opholdsrum, der er fælles med de ansatte:

7 studenterkontorer i en barak, som er fordelt mellem 14

2.dels studerende.

Astronomisk Observatorium: 1 frokoststue fælles med ansatte

samt l læserum for 2.dels studerende.

Fysisk studienævn ser sig ikke i stand til at svare på

spørgsmålet om behov indenfor den givne tidsfrist, da man

gerne vil bruge et par måneder til at udarbejde et grundigt ~

svar i samarbejde med beSlægtede fag indenfor Naturviden

skab. Nils O. Andersen, formand for studienævnet, oplyser

dog i en telefonsamtale, at forholdene på især HCØ er meget

mangelfulde, samt at der ikke findes nogen umiddelbar løs

ning på disse problemer, hvilket er en del af begrundelsen

for ønsket om mere tid til besvarelsen.

Geografisk Institut (547 studerende) er beliggende samlet på

Østervoldgade.

Geografi har l bibliotek med 70 læsepladser; 2 læsesale med

ialt 35 læsepladser, hvoraf den ene læsesal er fælles med

geologistuderende; 5 læserum med ialt 30 pladser. Anvendel

sen af læserummene bliver dog besværliggjort af, at disse

også bliver brugt af LFB, LFU, LFM (~æreranstalterneB !ælles

~yplankursus, - ~-landskursus, - ~iljøkursus) i dagtimerne.

Videre er der 1 læserum med 6-8 læsepladser for 2.dels stu

derende; 8 specialerum med plads til ialt 32 studerende; l

mindre mødelokale; 1 kantine fælles med de ansatte; 1 miljø

rum, som anvendes til soc.jkult.aktiviteter samt til

fagråds- og studentermøder. Det kan dog være svært at få ro

til arrangementer i miljørummet. da det er placeret i et

gennemgangsrum. Endvidere står tekstbehandlingsanlæg på 1.
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sal til de studerendes rådighed.

Der er især brug for grupperum, men også specialepladser er

der nogen mangel på. Begge lokaletyper er i disse år truede

af en voksende stab af stipendiater og eksterne lektorer.

Endvidere savner de studerende meget et stort festlokale.

Det er besværligt og dyrt at leje den af Rektoratet forval

tede festsal på l.sal.

Geologisk Centralinstitut (370 studerende) er - med undtag

else af Geologisk Museum med få specialepladser - samlet i

Østervoldkomplekset.

Geologi har 2 læsesale med ialt 48 pladser; 19 studiesale af

varierende størrelse med ialt 116 pladser, p.t. dog kun sto

le til 75. Studiesalene indeholder fagspecifikt mat~riale,

hvilket medfører en meget ujævn belastning af studiepladser

ne. Videre findes 45 specialerum med plads til 2-3 studeren

de pr. rum; l mødelokale; l kantine ssmt 4 små miljørum med

mørkekammer.

Primært savnes der et større miljørum, hvor en større del af

de studerende kan samles til socialt samvær, da festsalen er

for ·dyr at leje. Endvidere savnes der supplerende stole og

lamper til fuld udnyttelse af de eksisterende studiepladser.

Kemisk Centralinstitut (279 studerende) er beliggende på

HCØ. Opgørelsen gælder kun for l.dels studerende, da 2.dels

studerende ho- vedsageligt er tilknyttet et laboratorium.

Kemi har l kantine, 12 læsepladser primært til studiegruppe

diskussion. Begge faciliteter er beliggende i vandrehallen i

stuen på HCØ og er fælles for alle. Videre findes l biblio

tek med 6 læ- sepladser.

Ses de faktiske fysiske rammer i forhold til studenterbe

standen - og der tages højde for, at samtlige lokalefacili

tater dales med studerende fra andre fag - er to ting, i

følge kemisk studienævn, indlysende: For det første, at der

er udækkede behov. For det andet, at det vil være umuligt at

imødekomme alle behov, udtaler kemisk studienævn. En forbed

ring af læsepladsforholdene er den måde, hvorpå man bedst

gavner de studerende såvel som faget. Følgelig bør sådanne

forbedringer gives højeste prioritet. Endvidere mener stu

dienævnet, at forholdene i kantinen må karakteriseres som

kaotiske.

Legemsøvelser (207 studerende) er dels tilknyttet Gymnastik

teoretisk Laboratorium på August Krogh Instituttet og dels

Qanmarks ~øjskole for ~egemsøvelser.

Vi har i opgørelsen over studenterfaciliteter kun medtaget

August Krogh, da DHL ikke hører under Københavns

Universitet. De studerende har dog en række faciliteter på

DHL.

Legemsøvelser har l kantine, som er fælles med biologi, bio

kemi og de ansatte; l specialerum med 2 pladser; 2 gruppe~um

med ialt 28 pladser. Det ene grupperum anvendes endvidere

som mødested.

Der er på nuværende tidspunkt behov for ca. 8 specialeplad

ser. Behovet er svingende, men der er generelt altid for få

pladser. Det er for de specialestuderende vigtigt med faste

pladser med telefon, da man under specialet udfører forsøg,

der kræver, at forsøgspersonerne let kan komme i kontakt med

de specialestuderende.

Matematisk Central institut har 2 optagelsesområder:

matematik (1058 studerende) og statistik (60 studerende).

Begge områder hører til på H.C. Ørsteds Instituttet.
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Instituttet har matematisk bibliotek med 36 læsepladser;

statistisk bibliotek med 15 læsepladser og biblioteket for

aktuar med 10 læsepladser. 2 pC-rum; l fagrådslokale; l stu

denterkøkken; l studenterrum med 13 læsepladser. Endvidere

har de studerende fælles med alle andre tilknyttgt HCØ 1
•kantine; 12 læsepladser primært til studlegruppediskuss2o-

nar; 3-4 borde med sofaer, der også bliver brugt til læse

pladser. Alle disse sidstnævnte faciliteter er beliggende i

vandrehallen.

Vi har modtaget svar på spørgsmålet om behov fra henholdsvis

matematisk studienævn og studienævnet for forsikringsviden

skab og statistik. Disse svar vil blive behandlet særskilt.

Matematisk studienævn: For de matematikstuderende er lokale

faciliteter tillæsepladser og soc./kult. aktiviteter under

al kritik. For de studerende på l.del er der reelt ingen mu

lighed for læsning på HCØ. Grupperum findes ikke, og under

visningslokaler er der alt for få af. Det er virkelig en

skandale, at de studerende ingen steder har at være udenfor

timerne og dermed forståeligt, hvis de studerende siger

fra og forlader studiet.

Studienævnet for forsikringsvidenskab og statistik: Manglen

på læsepladser er et alvorligt problem for de studerende og

for institutterne. Det er ønskeligt at integrere de stude

rende i arbejdsmiljøet på institutterne ved at give dem læ

sepladser og dermed mUlighed for koncentreret arbejde og

samarbejde og kontakt med lærerne. ~et vurderes, at der er

behov for ca. 100 læsepladser ialt.

Der eksisterer igen lokaler til soc./kult.aktiviteter: Det

er ønskeligt med et hvilerum (med kaffe-bar o.lign.), et mØ

derum i tilknytning tillæsepladserne, samt et kontor til de

studerendes foreninger. HCØ-kantiner dækker det faktiske be

hov for kantinetjenester, bortset fra at kapacitetsproblemer

kan opstå ved afslutning af forelæsninger for store kurser

midt på dagen. En anden sag er, at kantinen faktisk benyttes

til at kompensere for manglen på lokaler under de andre ka-
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tegorier, og derfor er overbelastet. Studerende Anders

Stockmarr har udarbejdet et notat om dette problem, som vi

vil vende tilbage til i sammenfatningen på afsnittet om det

Naturvidenskabelige Fakultet.

Opsamling

Det er svært at behandle det Naturvidenskabelige Fakultet

under et, da fakultetet er meget spredt såvel i geografisk

henseende som i fagenes indhold og dermed i deres behov for

studenterfaciliteter.

Det største og mest påtrængende behov for studenterfacilite

ter findes blandt de fag, som hører til på H.C. Ørsteds

Instituttet. Blandt flere af de studerende og de ansatte er

det opfattelsen, at de manglende studenterfaciliteter på

H.C.Ø. er medskyldige i den katastrofalt store frafalds

procent, flere af fagene har. Det koncentrerede udtryk for

disse problemer kan findes i problemerne med kantinen og

vandrehallen. Studerende Anders Stockmarr, forsikringsviden

skab og statistik, skriver " .. Dette skal naturligvis ikke

forståes på den måde, at der blandt os studerende er util

fredshed med kantinens drift eller med dens personale, men

skyldes simpelthen, at kantinen er blevet et samlingssted

for studerende på en måde, som den efter min mening aldrig

burde have været og iøvrigt er komplet uegnet til." Anders

Stockmarr skriver videre, "Der er altså stort set intet so

cialt liv ind~~~?r vores fag. I hvert fald ikke i tilknyt

ning til folks daglige gang på HCØ, de er henvist til, hvad

de selv kan arrangere i fritiden, og vel at mærke skaffe

f.eks. lokaler til." Anders Stockmarr udtrykker det ofte

fremsatte ønske om " •. Et sådant rum, for et rum bør dst væ

re, kunne.'.nkes udstyret med slappe-af ting( .•••• ), og vil

le kunne danne baggrund for en mængde nye bekendtskaber in

denfor fagets grænser, hvilket igen ville skabe mere in

teress~ for faget, gøre det nemmere at finde sammen i læse

grupper o.s.v •.. ". Men behovet for studenterfaciliteter på

- ...
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H.C.Ø. drejer sig også om flere læsepladser og flere under

visningslokaler.

Næsten alle fagene på Naturvidenskab har haft en stærkt

stigende studentertilgang i løbet af de sidste par år, hvil

ket også har skabt behov for læse- og specialepladser og

(større) lokaler til socialt samvær andre steder end på HCØ.

Studentercentret på Jagtvej tilbyder en række af disse faci

liteter, men slet ikke i tilstrækkelig grad til at dække be

hovet, ligesom man må forudsætte, at en række faciliteter

skal være tilgængelige i umiddelbar forbindelse med faget.

... -~ ..
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1.4 Det Lægevidenskabelige Fakultet

Det Lægevidenskabelige Fakultet består kun af et fag

medicin (2520 studerende). Vi har i denne undersøgelse kun

beskæftiget os med de studerende, der er tilknyttet Panum

Instituttet, dvs. fortrinsvis l.dels studerende. Denne af

grænsning har vi foretaget, fordi det meste af det læge

videnskabelige studium efter l.del er placeret på klinikker

og hospitaler, som ikke hører under Københavns Universitet.

Vi har dog givet fakultetsstudienævn og medicinerrådet mu

lighed for at kommentere denne afgrænsning og behovet for

studenterfaciliteter på hospitalerne. Dette "tilbud" har

nævn og råd dog ikke benyttet sig af, hvorefter vi må kon

kludere, at de er indforståede med denne afgrænsning.

For de studerende på Panum gør det sig gældende, at praktisk

taget alle studenterfaciliteter er fælles med Tandlægehøj

skolen(T), Hospitalslaborantskolen(H), Tandteknikkersko

len(TT), SKT, samt at mange af studenterfaciliteterne befin

der sig på åbne arealer så som i vandrehallen.

Medicin har l bibliotek med 80 læsepladser, l stillelæsesal

med 20 pladser, 2 åbne rum (forsænket i forhold til gang

areal) med ialt 80 pladser, l satelitkantine men skiftende

antal borde og stole, der også anvemndes til opgaveretning

og gruppearbejde. Satelitkantinen ligger i vandrehallen og

er et meget uroligt område. l kantine. Med undtagelse af

stillelæsesalen er samtlige faciliteter fælles med T, H, TT

og SKT.

Endvidere har de studerende ca. 12 mindre rum til deres rå

dighed, som benyttes af/til KKF,FADL, Medicinerrådet, kopi

og tryk, ~rkiv, mørkekammer, tekøkken, møderum m.m•• Studen

terbladet, MOK, har et lokale, Moderate Studenter har 2 lo

kaler, IMCC har 3 mindre kontorer, l mødelokale, som er fæl

les med ansatte, samt Studenterklubben. der er fordelt over

6 rum med musikøvelokale, mødelokale, bar og lager m.m ••
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37

Opsamling

Medicin har behov for afgrænsede lokaler med skrivemaskiner

(eller blot læsegruppefaciliteter). således at det kan lade

sig gøre at arbejde uforstyrret. Lokalerne vil specielt være

til brug med henblik på projektaflevering, som kræver større

rum, hvor der er mulighed for at diskutere uden at forstyrre

andre.

Behovet for studenterfaciliteter på panum begrænser sig til

et behov for afgrænsede lokaler, således at det kan lade sig

gøre at arbejde uforstyrret. De fleste læsepladser på Panum

nemlig de. der er beliggende i vandrehallen på 2.etage og

i 2 åbne rum i forbindelse med gangarealet på l.etage

ligger i meget urolige omgivelser, hvor det er svært at kon

centrere sig; flere opgaver skal/kan afleveres i grupper;

hvilket kræver mulighed for at kunne holde gruppemøder/for

berede sig i rolige omgivelser.

3!t

1.5 Det Teologiske Fakultet.

Det Teologiske Fakultet består kun af et fag fordelt på 3

institutter: teologi (975 studerende).

Teologi har 5 biblioteker med ialt 92 læsepladser, 2 studie

celier med ialt 2 pladser, l grupperum med 3 pladser forbe

holdt kvindeteologgruppen, l fagrådslokale, l lokale til

Studenterbladet, l kantine, som er fælles med de ansatte.

Der er stor mangel på

Man ønsker at indrette

brug for de studerende.

Ligeledes er der stor mangel på lokaler

viteter; for øjeblikket er de studerende

ge gangarealerne til sådanne formål.

Der vil også blive mangel på mødelokaler, når fakultetsloka

lerne flyttes og fakultetets mødelokaler nedlægges.

Der skønnes ikke at være brug for kantiner, men man ser ger

ne en kantine oprettet i Købmagergade 52 i forbindelse med

et Studenterhus.
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2 KONKLUSION.

Undersøgelsen af de studerendos lo~alefaciliteterved Køben

havns Universitet har været tre-delt, således at der l) blev

registreret, hvilke faktiske lokalefaciliteter, der er til

rådighed for de studerende, 2} blev foretaget en vurdering

af hvilke behov de studerende har for sådanne faciliteter,

og 3) blev foretagot en sammenholdning af 1) og 2).

Vi vil i dette afsnit opridse og problematisere fakulteter

nes behov for studenterfaciliteter, samt fremkomme med en

skitse til, hvorledes disse behov vil kunne imØdekommes.

Københavns Universitet er en meget sammensat stØrrelse såvel

geografisk som med henblik på opbygningen af de enkelte fa

kulteter. Dette skaber store forskelle i de studerendes be

hov for lokalefaciliteter. Der findes på nuværende tidspunkt

ingen fælles faciliteter for de studerende ved Københavns

Universitet. Faciliteter, der kunne fremme aktiviteter på

tværs af fag og fakulteter.

De~ Lægevidenskabelige Fakultet og det Teologiske Fakultet

bestAr begge kun af et fag, dog fordelt på flere institut

ter.

De~ Lægevidenskabelige Fakultet har 2520 studerende. Denne

undersøgelse har dog kun beskæftiget sig med de studerende,

der er tilknyttet Panum Institutet (primært l.dels studeren

de), da resten af det medicinske studium foregår på klinik

ker og hospitaler, som ikke lokalernæssigt hører ind under

Københavns Universitet. Behovet for studen~erfacilite~erpå

Panum begrænser sig til et behov for afgrænsede lokaler, så

ledes at det kan lade sig gøre at arbejde uforstyrret. Mange

af læsepladserne på PanUm deles med studerende fra andre fag

samt er beliggende i åbne arealer, hvor det er Svært at kon

centrere sig ..
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Det Teologiske Fakultet har 875 studerende. Der er stor man

gel på grupperum/specia1erum/studieceller samt på lokaler

til soc./kult.aktiviteter. De studerende er på nuværende

tidspunkt henvist til at bruge gangarealerne til sådanne

formål. Man ser gerne, at der oprettes lokaler til

soc./kult.formål samt en kantine i forbindelse med et stu

denterhus i Indre By.

Det Naturvidenskabelige Fakultet består af 11 optagelsesom

råder, som ligger spredt i området fra østervold til Jagtvej

i København og i tilknytning til de forskellige institutter

ligger der en række laboratorier og feltstationer så langt

væk som på GrØnland. DerfOr har det ikke været muligt at re

gistrere samtlige specialepladser.

Endvidere har flere fag på Naturvidenskab fået ny studieord

ning, der har betydet en vis omstrukturering af de enkelto

fag, som endnu ikke er helt fastlagt.

Det største og mest påtrængende behov for studenterlokalefa

ciliteter findes blandt de fag, SOm hører til på H.C.

Ørsteds Instituttet. Blandt flere af de studerende og de an

satte er det opfattelsen, at de manglende studenterfacilite

ter er medskyldige i den store frafaldsprocent, flere af

fagene har. Der er stor~ set ikke noget socialt liv blandt

de studerende på HCØ. Et socialt liv, som også kunne være

motiverende for interessen for faget og gøre det nemmere at

finde sammen i læse- og projektgrupper.

Behovene drejer sig om alt fra læsepladser/grupperum/specia

lepladser over mødelokaler til lokaler til soc./kult. akti
viteter.

Kantinen på HCØ er fortrinsvis overfyldt, fordi den" •.• er

blevet et samlingssted for studerende på en måde, som den

efter min mening aldrig burde have været og iøvrigt er kom

plet uegne~ til.", skriver studerende Anders Stockmarr for

de studerende ved forsikringsvidenskab og statistik.

Næsten alle fagene på Naturvidenskab har haft en stærkt

stigende studentertilgang i løbet af de sidste par år, hvil-
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sammen.

størstedelen af institutter under det Humanistiske Fakultet

er samlet på KUA. Derudover ligger 6 instituttet i Indre By

og et enkelt i Brede. Det Humanistiske Fakultet er en meget

uhomogen størrelse, primært på grund af fagenes forskellig

hed i indhold og størrelse.

,

til socialt/kulturelle formål.

Behovene for studenterfaciliteter på det Samfundsvidenskabe

lige Fakultet hænger nøje sammen med spredningen af de en

kelte fag og deres undervisningslokaler. Dette gælder i hØj

grad for de store fag, hvor de studerende mangler et sam

lingssted efter endt undervisning. Polithuset har vist sig

at have stor sUCces, netop fordi de studerendes faciliteter

her er samlet.

En del af studenterfaciliteterne må nødvendigvis være til

knyttet det enkelte fag så som læsepladser/grupperum i umid

delbar forbindelse med instituttets bibliotek, en Cafe eller

kaffeunit, hvor man i ro og mag kan mødes med andre stude

rende fra faget. Men en del af behovet for faciliteter kunne

også tænkes lØst ved en udbygning af fælles faciliteter.

Dette kunne gælde behovet for adgang til skrivemaskiner,

reprofaciliteter o.lign. samt for større mødelokaler og lo

kaler til sociale/kulturelle aktiviteter, hvor studerende

kunne have mulighed for at knytte sociale og faglige bånd på

tværs af fagene.

For institutterne i Indre By kunne også kantinefaciliteter

tænkes placeret samlet. Dette forudsætter dog, at fælles

studenterfaciliteter placeres centralt i Indre By.

Ikke alene lokaleforholdene har betydning for studentermil

jøet, også hvordan disse ser ud, og hvordan det man befinder

sig har en betydning. På KUA nævnes også problemer med det

tørre indeklima og den manglende udsmykning af f.eks. kanti

nerne.

For fakultetets mindre fag er der i hØj grad problemer med

at kunne samles i større lokaler på de enkelte institutter

her'tænkes især på kantiner og opholdsrum.

Generelt for alle de samfundsvidenskabelige fag er, at der

er et stort behov for læsepladser og grupperum, hvilket nøje

hænger sammen med de studiernæssige krav om opgave- og prO

jektskrivning. Ligaledes har fagene udtrykt behov for flere

og især større lokaler, hvor de studerende kan'holde Såvel

sociale som faglige arrangementer.

--For fagene udenfor XUA gør det sig gældende, at faciliteter-

ne og behovene er meget forskelligartede. Men også her er de

studerende ofte afhængige af at måtte dele lokalefaciliteter

med de ansatte, ligesom der skal meget få ændringer til for,

at det hele kan bryde sammen. Behovene omfatter såvel læse

pladser/specialepladser/grupperum som mØdelokaler og lokaler

For mange af de større institutter på KUA er lokalefacilite

terne problematiske. Store fag som Dansk og psykologi og et

mellemstort fag se. Pædagogik har bemærkelseSværdigt få læ

sepladser/grupperuM i forhold til antallet af studerende,

ligesom de har mangel på næsten samtlige andre studenterfa

ciliteter.

For KUA gør det sig gældende, at studenterfaciliteterne på

de mindre institutter generelt set er bedre end på de større

institutter.
på de mindre institutter deler de studerende ofte facilite

ter med de ansatte og er derfor afhængige af de ansattes

fortsatte velvilje til at dele lokaler. Til gengæld er 10

kalefaciliteterne på de mindre institutter meget skrøbelige:

der skal kun få ændringer til, før det hele kan bryde

ket også har skabt behov for læse- og specialepladser og

(større) lokaler til socialt/kulturelt samvær.

De studerende har adgang til Studentercentret på Jagtvej,

som tilbyder en række af disse faciliteter, men slet ikke i

tilstrækkelig omfang til at dække behovet, ligesom man må

forudsætte, at en række faciliteter skal være tilgængelige i

umiddelbar forbindelse med faget. Flere fag har henvist til

en udbygning af studentercentret som en måde at imødekomme

behovene på.
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Københavns Univer~itet ligger spredt over et større område

af KQbenhavn. En af konsekvenserne af denne spredning er, at

de forskellige fagområder som tendens har mindre med hinan

den at gøre: den fysiske adskillelse giver sig udtryk i en

form for indholdsmæssig fjernhed, især fordi universitetet

ikke kan tilbyde et miljø/tilstrækkelige lokalefaciliteter,

der er store nok til at kunne rumme større arrangementer af

såvel faglig som social karakter. Denne manglende faglige og

sociale kontakt indenfor universitetets egne rammer er med

til at isolere universitetet og dermed forhindre gkabelse af

bredere kontaktflader til det omgivende samfund og kontakt

til f.eks. udenlandske universiteter og deres studerende.

Endvidere er diskussionen af un~versitetets produkt~onsevne

blevet intensiveret i løbet af de sidste par år. En evne,

der ikke kun kan opregnes og måles ~ undervisningens og

forskningens kvalitet, men også de rammer - fysiske som so

c~ale - som universitetet kan tilbyde de studerende, må ind

gå i diskussionen af problemerne.

I en skitse med forslag til løsningsmodel ler må de ydre ram

mer af fortrinsvis økonomisk art, der g~ver universitetet

visse begrænsn~nger, tages i betragtning: en udbygn~ng el~er

sammenlægning af universitetet er på nuværende tidspunkt ik

ke tænkel~gt.

De studerendes behov kan fordeles i to grupper, hvor den ene

består af behov, der er tilknyttet det enkelte institut/fag,

og den anden gruppe ud~øres af behov, som kunne dækkes via

fælles faciliteter.

Behov tilknyttet det enkelte institut/fag er primært a~~ang

t~l læsepladser/specialerum/grupperum i forbindelse med in

9t~tuttet9 b~bl~otek og ophold9rum/kaffeun~t/Cafe,hvor de

studerende i ro og mag kan mødes i et fagligt og socialt

miljø.

{i.·;4

spørgsmål om, hvor megen plads instituttet har at gøre godt

med. r begge tilfælde ville det være hensigtsmæssigt at til

godese de studerendes behov for faciliteter, når den forven

tede nedgang i studentertallet slår igennem og dermed for

modentlig frigører flere lokaler.

Behov, som kunne dækkes via f~llesfaciliteter, er f.eks. ad

gang til store mØdelokaler, til kantiner, reprofaclliteter

og især til større lokaler til sociale og kulturelle aktivi

teter, således at de studerende kan deltage i akt~viteter på

tværs af fag og fakulteter.

En styrkelse og en udbygning af de eksisterende studenter

centre v~lle i høj grad t~lgodese disse behov. For det Sam

fundsvidenskabelige Fakultet, det Teologiske Fakultet og de

humanistiske fag i Indre By gør det sig gældende, at de ikke

har adgang til fælles faciliteter på trods af store behov

herfor. Oprettelse af et studentercenter centralt i Indre By

ville løse dette problem. Endvidere kunne et så centralt be

liggende studentercenter også dække behovet for lokaler til

sociale og kulturelle fac~liteter for samtlige fakulteter

ved Københavns Universitet. Et sådant studentercenter ville

kunne skabe et fagligt miljø, der kunne være med til at pro

filere universitetet i forhOld til det omgivende samfund.

At skabe plads til sådanne

om det enkelte instit~ts

faciliteter er dels et

egne pr~oriteringer og

spørgsmål

dels et



VEDTÆGTER
for

FORENINGEN STUDENTERHUSET

§1, stk.1, Foreningens navn er STUDENTERHUSET ved Københavns Universitet
Foreningens adresse er Købmagergade 52, 1150 København K.
stk.2. Foreningen har værneting i København.

§2. Foreningen har ti! formål at virke for skabelsen af et tværfagligt, studentersociaJt
og ~kulturelt tilbud til de studerende ved Københavns Universitet på ovennævnte
adresse. Huset arbejder aktivt både indadtil og udadtil i forhold til sine omgivelser for
et åbent og demokratisk samfund.

MEDLEMSFORHOLD.

§3. Som stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages studerende ved
Københavns Universitet.

§4. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optage~ studerende
ved andre højere læreanstalter.

§5. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer kan endvidere optage.s andre, der er
aktive j en aktivitets~ eller husgruppe.

§6. Minimum 1/2 af medlemmerne i en aklivitetsgruppe skai være studerende ved
Københavns Universitet.

MEDLEMSRETIlGHEDER OG -PLIGTER.

§7, stk.1. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og
husorden, og medlemsaktiviteler skal udøves med respekt for andres politiske,
religiøse og filosofiske overbevisning saml etniske oprindelse,
Slk.2. Misligeholder el medlem sine lorpligtelser i henhold til §7, stk.1, kan bestyrelsen
udelukke dette medlem fra Foreningf.ln Studenterhuset med øjeblikkelig virkning i
kortere eller længere tid og i grovere tiJlælde eksklusion. Hertil kræves et flertal på 2/3.
Angår spørgsmålet om udelukkelse et medlem al Sludenterhusets bestyrelse, må dette
bestyrelsesmedlem dog være afsat p~ en generalforsamling.
Slk.3. I tilfælde al udelukkelse eller eksklusion al et medlem, prøves bestyrelsens
beslu1ning ved førstkommende generalforsamling.
StkA. El udelukket eller ekskluderet medlem kan begære .in sag laget op på ny ved
kommende generalforsamlinger.

BESTYRELSEN.

§8. Foreningens daglige ledelse varelages af en bestyrelse på 8 medlemmer.

§9. Bestyrelsen varelager foreningens taN udadtil og indadtil og påser, at foreningens



akfiviteter tir stadighed opfylder foreningens formål.

§10, stk.L Bestyrelsen vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer al
Foreningen Studenterhuset jL §3, stk.1. påde ordinære generalforsamlinger i februar
og september for et år ad gangen. Medlemmerne af bestyrclsen afgår med halvdelen
ved hver halvårlige generalforsamling.
Stk.2. Kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 14 dage inden den
afholdte generalforsamling lave et skriftligt opstillingsgrundlag, som kopieres og
udleveres 1 uge lør generalforsamlingen. ltillælde al at skriijligl ops/illede kandidater
er =< pladser på valg, kan der opstilles kandidater på generalforsamlingen, og der
vælges ligeberetliget blandt de hereijer skriijllgt og mundligl opstillede kancndater.
Stk.3. Herudovcr udpeger hver al de i konsistorium repræsenterede studenterorganisa
tioner en repræsentant hver sam fuldgyldigt medlem af Studenterhusets bestyrelse jf.
dog §15, slk.2.

§11. Hvert fremmødt stemmeberettiget medlem har 1 slemme.

§12. Hvis generalforsamlingen udtrykker mistillid til et udpeget medlem, skal den
relevante organ:sation udpege et nyt medlem.

§13. Hvis en organisation ikke ønsker at repræsenteres, kan pladsen overdrages til en
anden af de i konsistorium repræsenterede organisationer efter fornandling mellem
disse. '

§14, slk.L Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode indlræder
suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling i prioriteret rækkefølge.
Slk.2. Algår el udpegel medlem i utide, skal den relevante organisation udpege el nyt
medlem.

§15, stk.1. Bestyrelsen konstiluerer sig selv umiddelbart efter generalforsamfingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk.2. Hverken formand eller næstformand kan være et medlem udpeget al de i §10,
stk.3. nævnte organisationer, men skal være et medlem valgt på generalforsamlingen.

LØNNET PERSONALE.

§16, stk.1. Bestyrelsen ansætler eijer slillingsopslag iønnet personale.
Stk.2. Det lønnede personale varelager efter bemyndigelse Ira bestyrelsen foreningens
daglige drift.
Slk.3. Det påhviler bestyrelsen al føre tilsyn med de evt. ansatte personers virksomhed
i foreningen.

§17. Det lønnede personale deltager efter aftale i bestyrelsens og repræsentantskabets
møder, men har dog ikke stemmeret på disse.

BESTYRELSESMØDER.

§18, stk.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.2. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden linder det fornøden, eller når mindst
4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk.3. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse aj dagsorden.

§19. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferater, som underskrives af
referenten og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

§20, stk.1. Bestyrelsen træffer beslulning ved simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er lilstede.
Stk.2. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

GENERALFORSAMLINGEN.

§21. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed j alle anliggender.

§22, stk.1. Ordinror generalforsamling afholdes 2 gange årligt, i februar og september.
Stk.2. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling med 3 ugers varsel.
Slk.3. Indkaldelse og dagsorden vedr. den ordinære generallorsamling offentliggøres
mindst 3 uger før generalforsamlingen i Universitetsavisen.

§23. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling i februar skal endvidere
foreningens regnskab være tilgængeligt for roreningens medlemmer mindst 3 ugers [ør
generalforsamlingens afholdelse.

§24. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
indkaldes, når mindst 1/5 af antallet af stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på
den sidst afholdte ordinære generalforsamling, dog højest 50 af foreningens
medlemmer, skriftligt fremsætter forslag herom med angivelse af grund.

§25, stk.1. Ekstraordinær generallorsamling alholdes senest 6 uger efter modtagelsen
at begæring herom.
Stk.2. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker med mindst 1 uges
varser.

GENNEMFØRELSE.

§26. FornandUrrgerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen blandt foreningens medlemmer, og som ikke må være medlem af
bestyrelsen..

§27, Slk.1. På ordinære generallorsamlinger allægger bestyrelsen berelning om
foreningens virksomhed.
Slk.2. Endvidere fremlægges i februar regnskabet for del forløbne regnskabsår, samt
budget og status, kontingenternes størrelse fastsættes og revisor vælges.

§28. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning udenfor den
offentliggjorte dagsorden, skal indsendes lil bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før
generalforsamlingen og af bestyrelsen gøres tilgængelige for medlemmerne senest 7
dage inden generalforsamlingen.

§29. Generallorsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre
andet følger al nærværende vedtægt.

§30. Afstemningerne skal linde sted skriijligt, såfremt blol et al de tiisledeværende
medlemmer ønsker del. Der kan ikke slemmes ved fuldmagt.
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. REPRÆSENTANTSKABET.

§31, stk. 1. Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de af
generalforsamlinge godkendte aktiviteter. Godkendelse af aktiviteter skal prøves ved
førstkommende generalforsamling.
Stk.2. En aktivitet, der siden sidste generalforsamling har indstillet sil virke, deltager
dog ikke i repræsentantskabel.

§32. Det er repræsentantskabets opgave at medvirke til kommunikation mellem
aktiviteterne.

§33, stk.1. Repræsentantskabet har overfor bestyrelsen rådgivende funktion og kan
overfor bestyrelsen fremsætte forslag til vedtagelse.
Stk.2. Det er herunder repræsentantskabets opgave al udarbejde forsiag til husorden
til vedtagelse i bestyrelsen.
Stk.3. Repræsentantskabet fungerer endvidere som hønngsorgan i bestyrelsesan
liggender af væsentlig betydning for foreningens drift.
SikA. Høringssvar skal afgives senest 14 dage efter, at anmodning herom er
fremkommet fra bestyrelsen. Høringssvaret er dog ikke bindende for bestyrelsen.

REGNSKAB OG FORMUE.

§34, stk.l. Foreningens regnskabsår følger kalenderårel.
Slk.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling i februar være revideret af
en registreret revisor.
Slk.3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen
godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, saml
udarbejder foreningens årsregnskab.

§35. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende
udgifter, placeres på forsvariig vis.

TEGNING OG HÆFTELSE.

§36. Foreningen tegnes af den daglige leder sammen med dl3n fungerende formar.d
og et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

§37. Der påhviler ikke foreningens mediemmer nogen personlig hælielse for de for
foreningen påhvilende forpIigleiser.

FORHOLDET TIL UNIVERSITET.

§38. Bestyrelsen er forpligtet til, til enhver tid, at holde universitetet underrettet om
bestyrelsens og den daglige ledelses sammensætning, samt tilstile universitetet
referater af afholdte generalforsamlinger.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§39. Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling

l - med -'»3-- ar de- - me stemmer.

OPLØSNING.

§40, stk. 1. Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med simpelt flertal. .
Stk.2. Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligte/ser, som det lønnede
personale og bestyrelsen lovligt pådrager foreningen.

§41. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens rormue, efter beslutning på den
opløsende generalforsamling, formål. som opfylder foreningens formål, jl. §1.



Husorden for Studenterhuset

Kapitel 1

Udlånsreglement for Studenterhuset

Ansvar og booking

$1. Ansvar.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 valgte
og 2 udpegede medlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv
udadtil og indadtil og påser, at foreningens aktiviteter til stadig
hed opfylder foreningens formål.

Intern booking·funktionen.
Den intern booking-ansvarliges opgave er:
-At udarbejde en belægningsplan over huset og inden hvert semester
lave en, efter bedste evne, retfærdig tildeling af husets lokaler.
-At varetage udformning og administration af Studenterhusets an
søgnings' og udlånsprocedure.
-At føre protokol over ansøgninger, kontrakter, kontaktpersoner og
repræsentanter.
-At føre Studenterhusets booking-kalender.
-At-varetage Studenterhusets nøgle-administration.
-Og endelig: at behandle indkomne ansøgninger.

$3. Om procedure.
l. Behandlingen af ansøgninger foregår hver tirsdag mellem kl.18 og
19.
2. Ansøgninger om midlertidigt lån af et eller flere af Studen terhu
sets lokaler skal være bestyrelsen i hænde inden kl.18.00 den på
gældende tirsdag, hvis svar ønskes inden for en uge.
3. For sent afleverede ansøgninger eller ansøgninger, som bestyrel
sen ikke skønner er tilstrækkeligt detaljeret udformet, kan udskydes
til ugen efter.
4. Al brug af husets lydanlæg skal aftales med husets lyqteknikker
~~np.st to uger inden arrangementet.
S.Ved ansøgninger om optagelse som aktivltetsgruppe er proceduren
følgende:
a. Ansøgning afleveres inden kl.18 alle tirsdage, hvorefter l.be
handling af ansøgningen sker. Hvis ansøgningen afleveres for sent,
kan l. behandlingen udskydes til ugen efter.
b. 2.behandling af ansøgningen sker på det efterfølgende bestyrel
sesmøde, såfremt den pågældende gruppe har svaret tilfredsstillende
på de spørgsmål bestyrelsen måtte have i forbindelse med ansøgnin
gen. Derefter fremsendes kontrakt l, Studenterhusets husorden samt
vedtægter til aktivitetsgruppens kontaktperson.

c. Kontrakt l tilbagesendes i underskrevet tilstand til bestyrelsens
intern bookingansvarlige, hvorefter gruppen regnes for optaget på
prøve i et semester.

6.Efter et semesters prøvetid prøves aktivitetsgruppen endeligt på
førstkommende generalforsamling.



Aktivitetsgrupper.

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om optagelse som
aktivitetsgruppe i Studenterhuset skal vurderes.

$4. Om gruppens formål og daglige virke.

l. Aktivitetens formål og daglige virke skal være studenterrelateret,
dvs. være et tilbud. der hovedsagligt retter ~ig mod studerende i
overensstemmelse med Studenterhusets formål, som udtrykt i vedtægter
nes $1.
2. Aktivitetens formål og daglige virke må ikke være personligt pro
fitorienteret. Gruppen kan sålcdes godt foranstalte indtjeningsmulig
heder til gruppens aktivitet 09 til generel forbedring af husets fa~

ciliteter, og den tillades herved en intern økonomi, d do kaI fo-
relægges til Qrienter~ ar e~tyre sen. Se ø e:rlementetJ.!-c.

--y;- Be5tyrelsens intern booK::iilg:-ansvarl'Ige nar mulighed for at bestem
me et loft for, hvor mange aktivitetsgruPger med det samme formål hu
set k~n optage i den komnende periode.

$S. om gruppens åbenhed.

Gruppen skal i princippet være åben, således at nytilkomne interesse
rede kan optagcs. Under ~ensyntagen til at dette ikke vil være et hen
sigtsmæssigt krav for alle typer af grupper, kan bestyrelsen dog dis
pensere for denne regel, såfremt gruppen fremlægger overbevisende ar
gumenter herfor.

$6. Øvrige regler.

6. Arrangementer af længere varighed og af mere gennemgribende
xaraxter afvejes i.f.t. Studenterhusets generelle formål og virke.

$9. Om lånerens forpligtelser.

l. Låneren forpligter sig til at overholde husets ordensreglement
såvel som betingelserne underskrevet i kontrakt 2.

2. L4neren udpeger en eller to kontaxtpetsoner!nøgleansvarlige.

$IO.Øvrige regler.

l. Eksterne grupper betaler et depositum på kr.SOO,-.
2. I det omfang arrangementet griber ind i husets øvrige aktivite'
ter, træffer bestyrelsen en afgørelse.
J. Ved enkeltstående arrangementer skal mindst en husrepræsentant
være t il stede.
4. Bestyrelsens intern booking-ansvarlige har ~ulighed for at be
stemme et loft for, hvor mange aktivitetsorupper med det samme
formål huset kan optage i den kommende periode.
5. Depositun fritager ikke låner far krav vedr. mangelfuld rengøring
samt eventuelle skader på huset og indbo.

Kapitel 2

økonomiregler for Studenterhuset

(

Gruppens enkeltstående arrangementer, som falder uden for de lokaleti
der gruppen har fået tildelt, må der imidlertid ansøges bestyrelsen om
via husets intern booking-ansvarlige.

Om akLivitetsgruppens forpligtelser.

li) Aktivitetsgruppen forpligter sig til at deltage på det månedlige
~præsentantskabsmødesamt stormøde første tirsdag i hver måned med
mindst en repræsentant.

~
Gruppen forpligter sig til at overholde husets ordensreglement.

3 Aktivitetsgruppen fo~ligter sig endvidere til at deltage i
udenterhusets arbejds·weekender.

t. Gruppen forpligter sig til at udpege en eller to kontaktper-

cnner/nøgleanSVarlige.
5 Endelig forplioter gruppen sig til at sørge for, at gruppens rr,ed

emmer melder sig ind i Foreningen Studenterhuset, via det af
Studenterhuset udfærdigede skema for tegning af medlemskab.

Ansvar og kasserer

$1. Ansvar.
Foreningen Studenterhusets økonomi varetages af den af generalforsam
linQen valgte bestyrelse og den kantltuerede kasserer.

$2. Kassereren.
Kassererens opgave er:

-fordeling af Studenterhusets midler til hus' og aktivitetsgrupper
i.f.t. overskud og behov og i henhold til beslutninger truffet af ge
neralforsamling eller bestyrelse.

-desuden at føre tilsyn med forvaltningen af de ovenfor nævnte midler,
herunder varetage jævnlige kasseafregninger af udlæg.

-endelig at holde sig løbende informeret om husets økonomiskg situation
og holde bestyrelsen orienteret herom.

Eksterne g~pper.

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om lån til enkelt
stående arrangementer i Studenterhuset skal'vurderes.

$8. Om formål med leje/lån af lokaler.

l. Ansøgningsskemaer kan afhentes i Studenterhuset (ansøgning 2).
2. Arrangementer med studenterrelevans har førstg prioritet, jvf.
ved~ægternes $1 om foreningens formål.
3. ved arrangementer, SG~ indebærer at cafeen skal være åben, skal
bestyrelsen først sikre sig, at der er frivilligt personale til at
holde baren åben.
t. Arrangementets økonomiske karakter skal fremlægges for bestyrel
sen. Overskudsgivende arrangementer vurderes i henhold til økono
mireglementets $5 vedr. leje.
S. Studentert.uset tillader ikke afholdelse af eksterne festarrange
meter.

Rettigheder og p1igter.

$3. Husgrupperne (Bestyrelsen).

De af bestyrelsen nedsatte husgrupper (hvori mindst 'et bestyrelses
medlem udgør forbindelsesledet melle~ bestyrelsen og husgruppen)
tildeles midler ifølge aftale med bestyrelse eller generalforSamling
og kan erhverves til dækning aE konkrete projekter eller til l~bende

disposition. Aftaler af sidstnævnte karakter indføjes nedenfor.

-cafeqruppen ledes i det daglige af husets ansatte cafebestyrer. På
cafegruppens ugentlige rnøOer fordeles cafevagter samt fastsættes
priser og varesortiment. Bestyrelsen har sammen med cafebestyren det
endeliqe ansv~r overfor myndigtederne . og derfor også den endeliqe
kompetence i tvivlsspørgsmål/ uoverensstemmelEQr.

-Xunst- og kulturgruppen råder over kr.lSOO,- pr. bandaften i
Studenterhuset. Ekstraordinære betalinger aftales med bestyrelsen.



-Værkstedsgruppen står for mindre reperationer af husets inventar.
og kan kontaktes. hvis aktiVitetsgrupper eller bestyrelsen ønsker
mindre byggeprojekter igangsat. (Senest l måned inden arbejdet
ønskes igangsat.) VærkstedSgruppen står iøvrigt for afholdelse af
husets arbejdsdage/ weekender/ uger.

De respektive gruppeansvarlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige
overfor den øvrige bestyrelse m.h.t. gruppens økonomiske dispositio
ner og er forpligtet til regnskabsaflæggelse på husets regnskabsan
svarliges betingelser.

$4. Aktivitetsgrupperne (Repræsentantskabet).
De af generalforsamlingen godkendte aktivitetsqrupper kan tildeles
midler på basis af skriftlige ansøgninger til bestyrelsen eller gene
ralforsamlingen.
Endvidere afsætter bestyrelsen via økonomisekret~rQn fornødne midler
til Studenterhusets kontorfaciliteter, som - så vidt det er muligt 
står gratis til rådighed for aktivitetsgrupperne. Idet husets ansatte
har første prioritet, hvis faciliteter ønskes benytte af flere på 6n
gang.
Aktivitetsrepræsentanterne er ansvarlige overfor bestyrelsen og for·
pligtet til at aflægge regnskab på kassererens betingelser.
Foreningen Studenterhuset er den formelle ejer af samtlige bevilgede
indkøb. herunder specielt evt. materielle anlægsaktiver.

$5. Eksterne grupper.
overskudsgivende aktiviteter Og arrangementer pålægges administrati
onsbidrag/leje enten som andel af overskuddet eller som fast beløb.
Bestyrelsen aftaler lejens størrelse og kan forlange regnskab frem
lagt. Betingelserne underskriVes af begge p3rter i låneaftalen (kon
trakt 2) •
Enhver gruppe kan søge dispenSation for ovenstående som støtte. og be
st.yrelsen træffer afgørelse herom, idet aktivitetens formål og ophav
tages i betragtning. Herunder tages særligt hensyn til student.errele'
vans og an$øgere~s økonomiske forhOld.
Alle enkeltstående arrangementer betaler et depositum på kr.SOO,·,
som bestyrelsen løbende råder over i forbindelse med manglende opfyl
delse af betingelserne for lån af Studenterhuset.

$6. Lønnet personale.
Huset har en cafebestyrer og en økonomi sekretær hver ansat i JOt.
luge. Desuden kan bestyrelsen ansætte studentermedhjælpere af lOt.
ugentligt og militærnægtere samt langtidsledige af 37t. ugentligt.
såfremt der er økonomi og arbejdsopgaver til det.

Kapitel 3

Ordensreglement for Studenterhuset.

Samtlige brugere af Foreningen Studenterhusets lokaler forpligter sig
til at overholde nedenstående ordensreglement.

Generelt

$1.
Den/de personer, der er tilstede når huset skal lukkes, skal sørge
for, at alle døre og vinduer er lukket Og låst, sørge for at alt lys
er slukket. Bestyrelsen udarbejder en checkliste. Som nøgleindehaver
er man desuden ansvarlig for, at alle uden nøgle kommer med ud.

$2. Rengøringsmidler, koste, værktøj og lign. skal altid være at fore
finde i friturerummet (stuen) og på toilettet (l.sal).

$3.

$4.

$5.

$6.

$7.

$8.

$9.

$10.

$12.

Musikanlægget må ikke flyttes fra caf~en.

Overnatning i Studenterhuset er farbudt~

Informationsmateriale skal såvidt muligt opsættes på de dertil
indrettede steder. studenterhusets vinduer ud til Købmagergade er
dog kun til arrangementer i husets regi.

Bestyrelsen informeres via dueslaget på l.sal. Husets brugere infor
meres via opslagstavlerne på l.sal og i cafeen. hvor bestyrelses- og
repræsentantskabsmødereferater ophænges. Al post og beskeder skal
afleveres i bestyrelsens dueslag p; 1.sal inden kl.18 hver tirsdag.

Brug, opbevaring indtagelse samt salg af euforiserende stoffer er
forbudt i Studenterhuset. OVertrædelse medfører bortvisning.

Aktivitetsgru~pernes forpligtelser

Aktivitetsgrupperne har til enhver tid pligt til at gøre rent og
rydde op efter sig.

Aktivitetsgrupper, der benytter samme lokale, laver indbyrdes
aftaler om oprydning og indretning. Ved uoverensstemmelse tr~ffer

repræsentantskabet afgørelse.

Regler for fælles inventar

om kontoret: Kontoret er forbeholdt husets lønnede personale, samt
bestyrelsen. Aktivitetsgrupper. som har behov for adgang til kon
toret, må redegøre herfor til bestyrelsen. Et særligt kontoror
densreqlement fasts~ttes af bestyrelsens sekretær i 5~rdd med
husets økonomisekretær.

Om kopimaskinen: Brug af husets kopimaskine administreres af be
styrelsen, hvor et enkelt medlem er udpeget til at sørge for efter
syn af maskinen. Kopikort kan købes. Der an~0qes bestyrelsen om
eventuelle faste eller løbende kopibevillinger til aktivitetsgrup
perne. Kopiering til stormøder. repræsentantskabsmøder. bestyrelses
møder samt generalforsamlinger er gratis.
Kopier taget på Studenterrådets kopimaskine skal være sanktioneret
af bestyrelsen. Det er således uden forudgående aftale forbudt at
tage kopier på Studenterrådet.
Kopiering på Universitetets repro-center skal ligeledes sanktioneres
af bestyrelsen. .

Om køkkener l Husc~s køkken står til fri afbenyttelse for samtlige
aktivitetBgrupper,større arrangementer skal dag koordineres med
bestyrelsens intern booking-ansvarlige. Et særligt køkkenordens·
reglement fasts~ttes af bestyrelsens hdndværkeransvarlige. Men
p.g.a. manglende godkendelse fra levnedsmiddelstyrelsen er det
forbudt at fremstille mad til salg. Afbenyttelsen sker på eget
ansvar.



Aktivitetsgrupper.

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om optagelse som
aktivitetsgruppe 1 S~udenterhuset skal vurderes.

$~. Om gruppens formål og daglige virke ..

l. Aktivitetens formal og daglige virke skal være studenterrelateret,
dvs. v~re et tilbud, der hovedsagligt retter sig mod studerende i
overensstemmelse med Studenterhusets formAl, som udtrykt i vedtægter
nes $1.
2. Aktivitetens formål og daglige virke må ikke være personligt pro
fitorienteret. Gruppen kan således gojt foranstalte indtjeningsmulig
heder til gruppens aktivitet og til generel forbedring af husets fa
ciliteter, og den tillades herved en intern økonomi, der dog skal fo
relægges til orientering for bestyrelsen. Se økonamireglementet $4.
3. Bestyrelsens intern booking-ansvarlige har mulighed for at bestem
me et loft for, hvor mange aktivitetsgrupper med det samme formål hu
set kan optage i den kommende periode.

$5. Om gruppens åbenhed.

Gruppen skal i princippet være åben, således at nytilkomne interesse
rede kan optages. Under hensyntagen til at dette ikke vil være et hen
sigtsmæssigt krav for alle typer af grupper, kan bestyrelsen dog dis
pensere for denne regel, såfremt gruppen fremlægger overbevisende ar
gumenter herfor.

$6. Øvrige regler.

Gruppens enkeltstående arrangementer, som falder uden for de lo~aleti

der gruppen har fået tildelt, ma der imidlertid ansøges bestyrelsen om
via husets intern booking-ansvarlige.

$7. Om akt~vitetsgruppens forpligtelser.

l. Aktivitetsgruppen forpligter sig til at deltage på det månedlige
repræsentantskabsmøde samt stormøde første tirsdag i hver måned med
mindsL ~n repræsentant.
2. Gruppen forpligter sig til at overholde husets ordensreolement.
3. Aktivitetsgruppen forpligter sig endvidere til at deltage i
Studenterhusets arbejds-weekender.
4. Gruppen forpligter sig til at udpege ~n eller to kontQktper
soner/nøgleansvarlige.
5. Endelig forpligter gruppen sig til at sørge for, at gruppens med·
lemmer melder sig ind i Foreningen Studenterhuset, via det af
Studenterhuset udfærdigede skema for tegning af medlemskab.

Bkstern~ grupper.

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om lån ~il enkelt
stående arrangementer i Studenterhuset skal vurderes.

$8. om formål med leje/l~ af 10kQler.

l. Ansøgningsskemaer kan afhentes i Studenterhuset (ansøgning 2) .
2. Arrangementer med studanterrelevans har første prioritet, jvf.
vedtægternes $1 om foreningens formal.
3. _Ved arrangementer, som indebærer at caf~en skal være åben, skal
bestyrelsen først sikre sig, at der er frivilligt personale til at
holde baren åben.
4. Arrangementets økonomiske karakter skal fremlægges for bestyrel
sen. Overskudsgivende arrangementer vurderes i henhold til økono
mireglementets $5 vedr. leje.
S. Studenterhuset tillader ikke afholdelse af eksterne festarrange
meter .

6. Arrangementer af længere varighed og af mere gennemgribende
karakter afvejes i.f.t. Studenterhusets Qenerelle formål og virke.

$9. Om lånerens forpligtelser.

l. Låneren forpligter sig til at overholde husets ordensreglement
såvel som betingelserne underskrevet i kontrakt ?.

2. Låneren udpeger ~n eller to kontaktpersoner/nøgleansvarlige.

$IO.Øvrige regler.

l. Ekst.erne grupper betaler et depositum på kr.SOD, -.
2. I det omfang arrangementet griber ind i husets øvrige aktivite
ter, træffer bestyrelsen en afgDrelse.
3. Ved enkeltstående arrangementer skal mindst en husrepræsentant
være tils tede.
4. Bestyrelsens intern booking-ansvarlige har mulighed for at be
stermne et loft for, hvor mange aktivitetsgrupper med det samme
formål huset kan optage i den kommende periode.
5. Depositum fritager ikke låner for krav vedr. mangelfuld rengøring
samt eventuelle skader på huset og indbo.

Kapitel 2

Økonomiregler for Studenterhuset

Ansvar og kaEl::lerer

$1. Ansvar.
Foreningen Studenterhusets økonomi varetages af den af generalforsam
lingen valgte bestyrelse og den kontituerede kasserer.

$2. Ka.ssereren.
Kassererens opgave er:

-fordeling af Studenterhusets midler til hus- og aktivitetsgrupper
i.f.t. overskud og behov og i henhold til beslutninger truffet af ge
neralforsa~ling eller bestyrelse.

-desuden at føre tilsyn med forvaltningen af de ovenfor nævnte midler,
herunder varetage jævnlige kasseafregninger af udlæg.

-endelig at holde sig løbende info~Jl.eret om husets økonomiske situation
og holde bestyrelsen orienteret herom.

Rettigheder og pligter.

$3. HUSgrupperne (Bestyrelsen).

De af bestyrelsen nedsatte husgru?per (hvori mindst 'et bestyrelses
medlem udgør forbindelseSledet mellem bestyrelsen og husgruppen)
tildeles midler ifølge afta.le med bes~yrelse eller generalforsamling
og kan erhverves til dækning af konkrete projekter eller til løbende
disposi tion. Af taler af sids tnævn~e karakter indføj es nedenfor.

-Caf~gruppen ledes i det daglige af husets ansatte cafebestyrer. på
Caf~gruppens ugentlige møder fordeles cafevagter samt fastsættes
priser og varesortiment. Bestyrelsen har sammen med cafebestyren det
endelige ansvar overfor myndi~hederne - og derfor også den endelige
kompetence i tvivlsspørgsmål/ uoverensstemmelser.

-Kunst- og kulturgruppen råder over kr.lSOO,- pr. bandaften i
Studenterhuset. Ekstraordinære betalinger aftales med bestyrelsen.



Aktivitetsgruppernes forpligtelser

Aktivitetsgrupperne har til enhver tid pligt til at gøre rent og
rydde op efter sig.

Aktivitetsgrupper, der benytter samme lokale, laver indbyrdes
aftaler om oprydning og indretning. Ved uoverensstemmelse træffer
repræsentantskabet afgørelse.

Musikanlægget må ikke flyttes fra cafeen.

Om kopimaskinen: Brug af husets kopimaskine administreres af be
styrelsen, hvor et enkelt medlem er udpeget til at sørge far efter
syn af maskinen. Kopikort kan købes. Der ansøges bestyrelsen om
eventuelle faste eller løbende kopibevillinger til aktivitetsgrup
perne. Kopiering til stormøder, repræsentantskabsmøder, bestyrelses
møder samt generalforsamlinger er gratis.
Kopier taget på Studenterrådets kopimaskine skal være sanktioneret
af bestyrelsen. Det er således uden forudgående aftale forbudt at
tage kopier på Studenterrådet.
Kopiering på Universitetets repro·center skal ligeledes sanktioneres
af bestyrelsen.

Om køkkener: Husets køkken står til fri afbenyttelse for samtlige
aktivitetsgrupper,større arrangementer skal dog koordineres med
bestT~elsens intern booking-ansvarlige. Et særligt køkkenordens~

reglement fastsættes af bestyrelsens håndværkeransvarlige. Men
p.g.a. manglende godkendelse fra levnedsmiddelstyrelsen er det
forbudt at fremstille mad til salg. Afbenyttelsen sker på eget
ansvar.

Brug, opbevaring indtagelse samt salg af euforiserende stoffer er
forbudt i Studenterhuset. Overtrædelse medfører bortvisning.

Regler for fælles inventar

Om kontOret: Kontoret er forbeholdt husets lønnede personale, samt
bestyrelsen. Aktivitetsgrupper, som har behov for adgang til kon~

toret, må redegøre herfor til bestyrelsen. Et særligt kontoror
densreglement fastsættes af bestyrelsens sekretær i samråd med
husets økonomisekretær.

Overnatning i Studenterhuset er forbudt. ~

Informationsmateriale skal såvidt muligt opsættes på de dertil
indrettede steder. Studenterhusets vinduer ud til Købmagergade er
dog kun til arrangementer i husets regi.

Bestyrelsen informeres via dueslaget på l.sal. Husets brugere infor
roeres via opslagstavlerne på l.sal og i cafeen, hvor bestyrelses· og
repræsentantskabsmødereferater ophænges. Al post og beskeder skal
afleveres i bestyrelsens dueslag på l.sal inden kl.lB hver tirsdag.

$3.

$12.

$10.

$9.

$8.

$4.

$5.

$7.

$6.

$11.

Generelt

~værkstedsgruppen stAr for mindre reperationer af husets inventar,
og kan kontaktes, hvis aktivitetsgrupper eller bestyrelsen ønsker
mindre byggeprojekter igangsat. (Senest l måned inden arbejdet
ønskes igangsat.) Værkstedsgruppen står iøvrigt for afholdelse af
husets arbejdsdage/ weekender/ uger.

De respektive gruppeansvarlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige
overfor den øvrige bestyrelse m.h.t. gruppens økonomiske dispositio
ner og er forpligtet til regnskabsaflæggelse på husets regnskabsan
svarliges betingelser.

Kapitel 3

Ordensreglement for Studenterhuset.

Samtlige brugere af Foreningen Studenterhusets lokaler forpligter sig
til at overholde nedenstående ordensreglement.

$4. Aktivitetsgrupperne (Repræsentantskabet).
De af generalforsamlingen godkendte aktivitetsgrupper kan tildeles
midler på basis af skriftlige ansøgninger til bestyrelsen eller gene
ralforsamlingen.
Endvidere afsætter bestyrelsen via økonomisekretæren fornødne midler
til Studenterhusets kontorfaciliteter, som - så vidt det er muligt 
står gratis til rådighed for aktivitetsgrupperne. Idet husets ansatte
har første prioritet, hvis faciliteter ønskes benytte af flere på en
gang.
Aktivitetsrepræsentanterne er ansvarlige overfor bestyrelsen og for
pligtet til at aflægge regnskab på kassererens betingelser.
Foreningen Studenterhuset er den formelle ejer af samtlige bevilgede
indkøb, herunder specielt evt. materielle anlægsaktiver.

$5. Eksterne grupper.
Overskudsgivende aktiviteter og arrangementer pålægges administrati
onsbidrag/leje enten som andel af overskuddet eller som fast beløb.
Bestyrelsen aftaler lejens størrelse og kan forlange regnskab frem~

lagt. Betingelserne underskrives af begge parter i låneaftalen (kon
trakt 2).
Enhver gruppe kan søge dispensation for ovenstående som støtte, og be
styrelsen træffer afgørelse herom, idet aktivitetens formål og ophav
tages i betragtning. Herunder tages særligt hensyn til studenterrele
vans og ansøgerens økonomiske forhold.
Alle enkeltstående arrangementer betaler et depositum på kr.500,~,

som bestyrelsen løbende rAder over i forbindelse med manglende opfyl
delse af betingelserne for lån af Studenterhuset.

$6. Lønnet personale.
Huset har en cafåbestyrer og en økonomisekretær hver ansat i 30t.·
luge. Desuden kan bestyrelsen ansætte studentermedhjælpere af IOt.
ugentligt og militærnægtere samt langtidsledige af 37t. ugentligt,
såfremt der er økonomi og arbejdsopgaver til det.

$l.
Den/de personer, der er tilstede når huset skal lukkes, skal sørge
for, at alle døre og vinduer er lukket og låst, sørge for at alt lys
er slukket. Bestyrelsen udarbejder en checkliste. Som nøgleindehaver
er man desuden ansvarlig for, at alle uden nøgle kommer med ud.

$2. Rengøringsmidler, koste, værktøj og lign. skal altid være at fore
finde i friturerummet (stuen) og på toilettet (l.sal).
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delse.

Der må ikke foretages nngen form for bygningsmæssige foran
dringer uden forudgående forhandling med og skriftlig sam
tykke fra Kli.

Mellem Københavns Universitet, i det følgende kaldet KU, og For
eningen "Studenterhuset ved Københavns universitet" i det følgen
de kaldet Studenterhuset, er dags dato indgået følgende

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for studenter
huset.

§ 1. KU stiller fra den l.april 1992 at regne lokaler i byg
ningerne Købmagergade 52 til rådighed for Studenterhuset.

Lokalernes placering fremgår af det vedhæftede bilag.

§ 5. KV forsyner uden beregning, på grundlag af ansøgning fra
Studenterhusct, efter KU's eget skøn lokalerne med nødven
digt fast og løst inventar. I forbindelse med studenterhu
sets overtagelse af lokalerne udfærdiges af parterne i fæl
lesskab en inventarfortegnelse over det til rådighed stille
de inventar og udstyr, og Bestyrelsen kvitterer for modta
gelsen.

§ 2. studenterhuset har til formål, gennem en række af for-
eningen valgte aktiviteter, at skabe et tværfagligt studen
tersocialt og kulturelt tilbud til de studerende Ved ~~

§ 6. Al udvendig og indvendig bygningsvedligehDlde1se og ved-
ligeholdelse af mur- cg nagelfast inventar og installationer
påhviler KU, men mindre KU godtgør, at vedligeholdelsesfor
anstaltningerne er nødvendiggjort af andre forhold end al
mindeligt slid og ælde, og at disse forhold kan lægges Stu
denterhuset til last.

§

KU yder et tilskud på kr. 370.000 i 3 år(1992-9J-94) til
studenterhusets drift.
Skriver; TREHUNDR~DSYVT!TUSIND00/100 KRONER.

Lokalerne ~å ikke uden KU's samtykke anvendes til andre for
mål, ligesom lokalerne ikke må fremlejes.

3. RU forhandler sager n~krinry Studenterhuset med de~ v~lg-

te, ansvarlige bestyrelse, dog kan KU forhandle løbende sa
ger vedrørende driften af Studenterhuset ~ed en af bestyrel
sen udpeget person.

4. KU sørger i så vidt omfang som muligt, at lokalerne kan
godkendes af myndighederne til formålet. Dog kan KU nægte at
godkende sådanne aktiviteter, som vil betyde urimelige om
bygningsomkostninger som forudsætning for myndighedsgodken-

§ 7.

s 8"

For bygninger og det faste inventar gælder i øvrigt Finans
ministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens
selvforsikringsordning.
Stude;terhuset sørger selv for forsikring af aet inventar og
de genstande, der ejes af Studenterhuset.

Udgifterne til el, vand og varme samt den rengøring, der
er nødvendig til bygningens vedlig~~oldelse, afholdes af KU.

Bestyrelsen forpligter sig til fra overtagelsesdagen at
sørge for, at lokaler og inventar m.v. benyttes på forsvar
lig vis, at at der til enhver tid hersker god orden i loka
lerne.

Ved aftalens ophør er Studenterhuset forpligtet til at til-
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§ 9. Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmel
ser i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset, som
ikke er omfattet af 5 4, påhviler Bestyrelsen.

Ved udlån af lokaler til de i 5 2 anførte formål skal
der indgåes en skriftlig kontrakt mellem låneren og Besty
relsen, eller en af dette bemyndiget person, hvori det præ
ciseres, at låneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle
skader på lokaler og inventar. Det skal endvidere af kon
trakten fremgå, at eventuel ekstra rengøring, jfr. § 7, be
tales af låneren. Kopi af sådanne kontrakter indsendes til

rektor. Aftalen tages op til genforhandling J år efter dens ikraft
træden.

af par
varsel

såfremt aftalen i væsentlig grad misligeholdes af en
terne, skal den anden part være berettiget til uden
og med omgående virkning af ophæve aftalen.

Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders var
sel til en l.januar eller en l. juli af KU dog tidligst l.
april 1996, med mindre der foreligger misligholdelse fra
studenterhusets side i den omhandlede periode.

Referater af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger
samt studenterhuset årlige driftsregnskaber med statusopgo
relse tilsendes KU, ledsaget af revisorpåtegning fra en au
toriseret revisor. Udgifter i forbindelse med regnskabernes
revision påhviler studenterhuset. Studenterhuset er forplig
tet til at fremlægge et særligt regnskab, med bilag, for så
vidt angår de tilskudsmidler, der ydes af KU.

15.§

alle til rådighed stillede lokaler med inventar
den stand, hvori det blev overtaget, bortset fra
slid og ælde.

bage levere
og udstyr i
almindeligt

la.§

Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre
mål, personer eller foreninger end de i § 2 nævnte,
forhandles med og skriftligt godkendes af rektor.

for
skal

Kobenhavn, den ..f/~. -:. !.~ ~.?:-:-"....
5 ll. Det påhviler Bestyrelsen at indhente alle nødvendige

myndighedstilladelser i forbindelse med aktiviteter, hvortil
tilladelser kræves.

For Københavns Universitet For Foreningen "Studenterhuset
ved Københavns Universitet ll

§ 12. Bestyrelsen er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst
udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig
for, at alene personer med tilknytning til de i § 2 anførte
aktiviteter, herunder sådanne særlige aktiviteter, hvortil
der foreligger godkendelse fra KU, har adgang til bygninger

og lokaler.

§ lJ. Forhandlinger vedrørende drift, vedligeholdelse og ren-
gøring foregår mellem Bestyrelsen, eller en af denne bemyn
diget person, og KU's bygningsplanlægningsafdeling. Forhand
linger vedrørende brug og udlån af lokaler udover de i § 2
nævnte aktiviteter foregår mellem Bestyrelsen og rektor.

Universitetsdirektøren

~~L-

/

§ 14. Bestyrelsen er forpligtet til at holde KU løbende under
rettet om ændringer i dets sammensætning og konstitution.

:h ;J) iv- .



"g kulturelt tilbud til de studerend~ ved Kl/.

KU forsyner på grundlag af ansøgning fra Studenterhuset

efter KU's eget skøn lokalerne med fast og løst inventar.

I forbindelse med Studenterhusets overtagelse af lokalerne

udfærdiges af parterne i fællesskab en inventarfortegnelse

Over det til rådighed stillede inventar og udstyr, ag

Fællesrådet kvitterer for modtagelsen.

Udgifterne til el, vand, varme og rengøring afholdes af KU.

Ekstra rengøring, der måtte være foranlediget af særlige

arrangementer, der ikke umiddelbart falder ind under den

daglige brug, betales af Studenterhuset.

Ved aftalens ophør er Studenterhuset forpligtet til at

til-bagelevere alle til rådighed stillede lokaler med in

ventar og udstyr i den stand, hvori det blev overtaget,

bortset fra almindeligt slid og ælde.

2.

Al udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse og vedlige

holdelse af inventar påhviler KU, med mindre KU godtgør,

at vedligeholdelsesforanstaltningerne er nødvendiggjort af

andre forhold end almindeligt slid og ælde, og at disse

forhold kan lægges Studenterhuset til last.

Fællesrådet forpligter sig til fra overtagelseSdagen at

sørge for, at lokaler og inve~tar m.v. benyttes på for

svarlig vis, og at der til enhver tid hersker god orden i

lokalerne.

Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmelser

i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset, som ikke

er omfattet af S 4, påhviler Fællesrådet.

Ved udlån af lokaler til de i S 2 anførte formål skal der

indgåes en skriftlig kontrakt mellem låneren og Fællesrå

det, eller en af dette bemyndiget person, hvori det præci

seres, at lAneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle

skader på lokaler og inventar. Det skal endvidere af kon

trakten fremgå, at eventuel eks~ra rengøring, jfr. S 7,

betales af låneren. Kopi af sådanne kontrakter indsendes

S 6.

S 5.

S ,.

S 8.

S 9.

S 10.

I
i

I
i

I

I
!

KU stiller fra den ••••••••••••• at regne lokaler 'i bygnin

gerne Købmagergade SO-52 til rådighed for Studenterhuset.

Lokalernes placering fremgAr af det vedhæftede bila?

KU yder efter nærmere forhandling i KF et tilskud til

Studenterhu5ets drift.

J

S l.

S 2. Ifølge St_udenterhusets vedtægter af .•.•.•..'. ilar Studen-

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed far Studenter

huset.

Der mA ikke foretages nogen form far bygningsmæssige for

andringer uden forudgående forhandling med og skriftlig

samtykke fra KU.

Hellem Københavns Universitet, i det følg~nde kaldet KU, og Den

selvejende Institution ftstudenterhuset ft , i det følgende kaldet

Studenterhuset, er d.d. indgået fmlgende

KØBESHAV~S USIVE~SrTET

ADHINIST~ATIONE~

Lokalerne mA ikke uden KU's samtykke anvendes til andre

formål, 1igesom lokalerne ikke mA fremlejes.
\

',: .J
S 3. KU forhandler sager omkring Studenterhuset med den valq~c~

ansvarlige ledelse, i det følgende kC]ldet "Fællesråc.et'

dog kan KU forhandle løbende sager vedrørende driften af

Studenterhuset med den daglige leder,.som Studenterhuset

er forpligtet til at ansætte.

S 4. KU er ansvarlig for, at lokalerne ved overdragelsen er god

kendt til formAlet af de behørlige myndigheder.

'/'

'.
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3.

til KU, Konsistorialkontoret.

Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre
formJl. personer eller foreninger end de i S 2 nævnte,

skal forhandles med og skriftligt godkendes af KU, Konsi

storialkontoret.

S ll. Det påhviler Fællesrådet at indhente alle nødv~ndige

myndighedstilladelser til servering og udskænxning i

forbindelse med Studenterhusets virksomhed.

Det påhviler endvidere Fællesrådet at indhente andre

myndighedstilladelser i forbindelse med aktivit~ter,

hvortil tilladelser kræves.
(

SIS.

••

Aftalen kan af begge parter opsiges med •••• !..... varsel

til •••• ~ .• )4":~ •..... dog tidligst ••• .I.CZ-?P••••••

såfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en af

parterne. skal den anden part være berettiget til uden

varsel og med omgående virkning at ophæve aftalen.

Aftalen tages op til genforhandling l år efter dens ikraft

træden.

København. den •••••••••••••••••••••

S 12. Fæl1esrJidet er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst

udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvar

lig for, at alene personer med tilknytning til,de i S 2

anførte aktiviteter. herunder sådanne særlige aktiviteter.

hvortil der foreligger godkendelse fra KU. har adgang til

bygning~r 0g lokaler~

For Københavns Universitet

Universitetsdirektøren

For den selvejende Institution,

studenterhuset

(Fællesrådet)

S 13. Forhandlinger vedrørende drift. vedligeholdelse og rengø

ring foregår mellem FællesrAdet. eller en af dette be

myndiget person. og KU's budget- og planlægningsafdeling.

Forhandlinger vedrørende brug og udlån af lokaler udover

de i S 2 nævnte aktiviteter foregår mellem Fællesrådet og

KU. Konsistorialkontoret.

S 14. Fællesrådet er forpligtet til at holde KU, Konsistorial

kontoret løbende underrettet om ændringer i dets sammen

sætning og konstitution. Referater af ordinære"og ekstra

ordinære generalforsamlinger. kaldet ·Stormøder·, samt

Studenterhusets årlige driftsregnskaber med statusopgørelse

tilsendes KU. ~onsistorialkontoret, ledsaget af revisorpå

tegning fra statsautoriseret revisor. Udgifter i forbindel

se med regnskabernes revision påhv~ler Studenterhus~t.

./. Som bilag til denne aftale er vedhæftet et af dirigenten under

skrevet referat af den stiftende generalforsamling (stormøde).

~voraf Fællesrådets sammensætning fremgår.



Forhandlingsreferat:

Generalforsamling i Studenterhuset d. 25 september 1993.

Punkt l: Dirigent og referanter.
Forhandlingsreferat Jesper.
Beslutningsreferat~ Michael T_
Dirigent: Mogens.

Punkt 2: Formalia.
Generalforsamlingen erklæret for rettidigt indkaldt.
Dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Formaudeus beretning.
(se bilag)
Kommentarer/tilføjelser:
Om antallet afmedlemmer på nuværende er tilfredsstillende ift vores 'kvote c på min. 1000 ved
årsskiftet er svært at sige, men der er i det mindste ikke grund til panik. Bl.a. er girokort til
sidste års medlemmer endnu ikke udsendt. (Medlems-hvervning tages videre op under
eventuelt.)
Der var ros til bestyrelsen for udarbejdelsen afden samlede rapport til Um
Der blev gjort opmærksom på, at Per Olsen i årets løb er blevet erklæret uønsket i
Studenterhuset.
Formandens beretning godkendt.

Punkt 4: Valg til bestyrelse.
Fem bestyrelsesposter er på valg - heraf fire løbende 111 år og en løbende Y2 år.
Ordinært udtræder Birgitte, Cathrine, Erik og Rigmor. Urettidigt udtræder Jacob.

I forvejen havde følgende meldt deres kandidatur: Erik, Rigmor og Bo. På generalforsamlin
gen opstillede .iøvrigt: Mads Lund, Michael Tajo, Amin Alawi og Jesper Balslev (pr. brev).

Til suppleanter opstillede: Simon Agger (på forhånd meldt som 2. suppleant) samt Michael
Borg Rasmussen.

Der udspandt sig en kort debat om afstemningsproceduren, idet der fremførtes argumenter for
at hver enkelt stemmeberettiget skulle kunne stemme på 5 personer. Dette afvistes med hen
visning til vedtægterne, der er udformet som en stemme pr. stemmeberetiget for at undgå
majorisering

Herefter præsenterede kandidaterne sig selv'
Rigmors opstillingsgrundlag oplæstes (er bragt i Husavisen tidligere).



Bo: (Hvis opstil1ingsgrundlag også er at læse i HusavisenJseptember) Læser jura og er aktiv i
SMR. Vil i btstyreIsen særligt arbejde for at fastholde tværfagligheden, og sikre, at huset ikke
isolerer sig overfor ikke-studerende, samt arbejde på at afklare kompetencen mellem stOrrTlØ
de, repræsentantskab, bestyrelse og generalforsamling

J. Forslag fra Regnbuen om afklaring afkompetence og sikring afbasisdemokrati.
4. Forslag fra Leif om afklaring af cafeens linie og forhold til resten af huset

Herefter udførtes skriftlig afstemmning med følgende resultat·

Mads: Vil fortsætte den nuværende linie - og anbefaler Erik som formand - og ønsker at vare
tage posten som cafeansvarlig.

Amin: Læser samfundsfag og er med i cafegruppen. Har tidligere siddet j bestyrelsen. Ønsker
særligt at arbejde på mere plads, samt sikre os ift. at samarbejdsaftalen med uDi. udløber i -94

Michael T.: Læser polit og er aktiv i polithuset Er ny i cafegruppen, interesseret i miljø
spmgsmil, og ønsker i bestyrelsen særligt at arbejde med forhandlinger ift. uni.

Fonlag l: SMRs forslag om tilføjelse til formålsparag.-af:
(Tilføjelse til 92: "... , hvormed raeistiske, fascistiske og nazistiske holdninger og handlinger er
uforenelige. ")
Forslagsstillernes præsentation:
Jesper og Christian: Forslaget er ment som et politisk signal, vi som Studenterhus kan giver
overfor en bekymrende samfundsmæssig udvikling. Det er ikke rettet mod konkrete grupper
eller personer - men kan evt. vi~e sig at blive relevant i fremtiden

Diskussion:
Pelle: Forslaget er overflødigt, da nye grupper i huset skal prøves på tO generalforsamlinger ~

og sikring eksisterer ved §§ 2 og 7. Der er udemokratisk, diktatorisk og umuligt at bedønune
folks holdning, og man må have de holdninger, man vil. Foreningen har ikke til fonnål at arbej
de mod raeisme, fascisme og nazisme, og hvis sådanne grupper er interesseret i huset, er huset
sygt.
Michael T: Giver Pelle ret, men anerkender, at nogen ser et behov for præcisering. Det står
inddire!cte i vedtægterne at holdninger skal undersøges ift. demokratisk sindelag.
Mads: Skal en evt. nymuistisk gruppe da kunne optages på prøve? Tilslutter sig forSlaget, da
det udgør en ekstra stødpude.
Birgitte (fra I.F.): Der er svært at drage en græns.e. Hvad med ekstreme'den anden ve]'? Iøv
rigt skulle § 7 være tilstrækkelig.
Aune: Der er tale om en formålsparagraf - og ikke "rettigheder og pligter". Forslaget er ikke
rettet mod konkrete eller forudsigelige situationer. Der lægges Ikke op til en kontrolkomm.isi
OD, men til at give et signal.
Kalle: Vi kan ikke bare bestemme os til ikke at tage stillmg overfor at trække en grænse. Ved
sidste generalforsamling havde vi en lignende debat om tilføjelsen om åbenhed og demokrati.
Karsten: Som bestyrelsesmedlem vil forslaget som en generel tilkendegivelse være en retteli
nie, som vil gøre bestyrelsesarbejdet lettere.
Casper: Kan se ideen i forslaget, men bryder sig ikke om "holdninger" - disse må være hver
enkeltes privatsag. Og hvad med'den anden Bøj'?
Erik: Selvfølgelig skal vi sige fra overfor racisme, fascisme og nazisme. Men hvordan skal
holclninger kontrolleres? Der er fare for et 'tankepoliti' .
Pelle: Listen er for kort - den skal også omfatte chauvenisme, nihilisme osv. I formålsparagraf
fen kan der stå, hvem vi vil have fat i, resten må stå under rettigheder og pligter - så kan det
overholdes. Det er ikke husets fOHuåJ at føre krig mod racister, fascister og nazister - det kan
det enkelte individ gøre. Hvis dekanerne ser en sådan fonnålsparagraf ..
ChriJtian: Forslaget er ikke en 'sikring mod holdninger' (- men generelt undgår vi ikke at
skulle tage stilling til holdninger). Dette forslag er en markering afvores holdning.
Jesper: Forslaget vil kunne inddrages, når racistiske, faseistiske og nazistiske holdninger søges
fremmet. Forslaget er også rettet fra huset og udad.
Amin: Det er et signal vi som studerende kan give· og vi står i en særlig samfundsmæssig 5itu
ation og opgave.
i\4icJrael T.. Det er en diskussion, hvorvidt man skal tillade det antidemokratiske - men denne
diskussion skal vi ikke vige udenom. løvrigt er nazisme og fascisme indeholdt i begrebet
racisme.
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2.den runde

(I blank)

l.ste runde
5
5
4
I
I
7
O

Punkt 5: Indkomne forslag.
Fire forslag var indkommet:

I. Forslag fra SMR om tilføjelse til formålsparagraffen
2. Forslag fra Rigmor, Birgitte og Anette om ændret generalforsamlingsmåned.

Som afslutning til delte punkt kommenterede Anne, at så fremt Erik blev valgt til formand,
hurde han sikre, at hans 'formandsviden' blev givet videre til bestyrelsen - at en ny blev
'oplært'

Jesper B. (brev oplæst)~ Læser moderne kultur og har været medlem af huset siden marts. Er
medlem af Elfenbenstårnet. (Hertil føjede Mads, der havde bragt brevet, at Jesper R stillede
op efter pres, da deL på daværende tidspunkt så ud som om der var mangel på kandidater.)

Så/eda indvalgte... følgende til bestyrelsen: Rigmor, Bo, Mads, Erik og Michael (for * år).
Som suppleanter ...algtes (-vedfredsvalg); Michael HR og Simon.

Rigmor:
Bo:
Mads:
Michael:
Amin:
Erik
Jesper:

Erik: Har siddet i bestyrelsen i 2Y2 år - heraf l t"l år som formand og det sidste 1;1 ar som an~

svarlig for kunst&lrultur. Vil særligt arbejde for sikring af KF-bevillingen, lokaleudvidelse og
afklaring af heslutnmgskompetenee og forretningsorden.



Mads: I forslaget ligger hverken tanker om krig, tankepoJiti eller lignende. Vi kommer ikke
udenom at diskutere holdninger.
Mogens: Pelle sagde, at forslaget kun var vigtigt indadtil. Uenig heri: Vigtigt at give et signal
også udadtil ~ så ikke der kan såes tvivl herom i en evt. konkret situation_
Kalle: Netop racisme, fascisme og nazisme - og ikke alle mulige andre slemme ting - fordi
netop disse spørgsmål er på den samfundsmæssige dagsorden. Og ift_ dekanerne: Ved ikke,
hvordan de vil reagere, men forhåbentlig bliver de stolte. Ellers har de et problem_
Cathrine: Der er ikke noget at være bange for ved at vedtage forslaget - at vi viser, at vi som
samlet hus er imod racisme, fascisme og nazisme. Hvem kan have noget imod det?
Jalle: Fonlaget er udemokratisk, ide! der er 'holdningsracislisk'
Casper: Der er studerende, der er racister og fascister - og dette er et hus for de studerende.
Det er et spørgsmål om demokrati.
Pelle: Man må mene, hvad man vil. Regnbuen har kaldt min gruppe for fascister i et brev. Der
var en fascistdebat i huset Jesper følte sig voldtager, efter at ha....e talt med mig_
Zaid: Håber aldring, at der kommer racister i Studenterhuset - men er stødt på det i andre
studentersammenhænge.
(Dirigenten griber ind overfor Pelles inddragen af enkeltpersoner.)
Kalle: Om den situation Pelle refererer fejlagtigt: Brevet var skrevet til Per Olsen og Martin 
og SMS blev [flddraget ved det, at Per var tormand for, og havde introduceret gruppen. Bre
vet var en reaktion på Pers tale om 'den truede danske folkesjæl', trusler om vold og mord ved
møderne osv En sådan forholden sig er begrundelse for udsmidning, hvis sammenhængen øn
sker menneskeligned
Anne: Pelles indlæg åbner en ganunel debat, og fors.kyder debatten væk fra forslaget, der ikke
er rettet mod nogen konkret situation. Og Pelle, der taler om 'tankekontroL mener åbenbart
at vide, at der er lumske tanker bag forslaget? Pelle lyver i sin fremstilling af forløbet Mange
nye kender ikke selv forløbet - som bl.a. har været, at andre har måttet stoppe Pelles løgne.
Jeg vil blive ved Uled at gribe ind, når nogen lyver. pejle trækker et papir frem af mange_ Der
var f.eks. det brev Per Olsen skrev til rektor, hvori han rettede uretmæssige anklager mod an
dre husaktivist~r. Sidste år talte Pelle mod at "åbent og demokratisk" skulle stå i formålspara
graffen - og nu taler han ud fra den paragraf.
Leif. Det tydeligste tilfælde af 'tankekontrol' var eksklusionsbegæringen rettet mod mig.
Jesper: Man kan ikke gardere sig mod eksklusionsbegæringer som våben - at de kan bruges
sådan har huset allerede set. F ,eks, mod Leif - hvor ham, der begærede eksklusion ikke engang
kendte Leifaf udseende.

Mstemningen gav følgende resultat: For forslaget: 15
Mod forslaget 8
Blanke: l

Forslaget faldt dermed, da der til vedtægtsændringer krælles 2/J-dels flertaL

Dirigenten bad forsamlingen tage stilling til, om han skulle fortsætte - forsamlingen udtalte
støtte hertil.

Forslag 2: At nyUe fOl"årsgeneralforsamliugen fra februar til marts.

Præsentation:
Anelle: Mprak.tiske glUnde: det er ikke muligt at have regnskabet færdigt til februar. Yderli
gere vil der ved en flytning blive 6 måneder mellem generalforsamlingerne

Af9temningen gav følgende resultat: 24 for, O imod, o blanke.
Forslaget vedtaget.

Furslag 3: Hensigtserklæring om at afklare kompetence mellem de forskellige organer,
samt sikre basisdemokratiet.

Præsentation:
Karsten: Ift_ stormødet øn~ke~ afklaring af kompetence således, at der kan arbejdes mere præ·
cist. I øjeblikket er det for meget en 'fornemmelsessag' og en uklar arbej&:.deling.
Birgitte: F.eks. var der ved sidste stormøde en Llklarhed OITL hvem der var stemmeberettiget.
Jacob: Det er ønskeligt med et samlet oplæg om kompetenceforholdet mellem de fire fora - ik
ke blot ift. stormødet. Evt. kan stormødet droppes, og repræsentantskabet gives større
kompetence_
Kalle: Stonnø<let er ikke nævnt i vedtægterne - den nærmeste præcisering er i den gule folder.
Forskellige papirer er i modsætning til hinanden. Stormødet bør fastholdes - merl lad os få en
debat igang.
Karsten: Som forslaget lyder. er det bestyreh.ens opgave al fremme et arbejde hemled.
Jacob: Det ville være bedre med et bredere mandat, end at stormødet skal sikres
vedtægterne.
Karsten: Vigtigt at fremme det direkte demokrati.
Erik: Vigtigt med en 'oprydning', men mandatet bør åbnes,
Bo: Mener, al stormødet skal sikres j vedtægterne, men mandatet er for bundet.
Michael T: Nødvendigt med en nærmere fastlægge~seaf kompetence.
Kalle: Mandatet er ikke særligt bundet - men arbejdet om dr;:t basisdemokratiske skal gøres
"udfra erfaringer indvundet hermed".
Amin: Tænkes forslaget som udgangspunkt for en flY model eller for formalisering af den hidti
dige model?
Anne: Det tænkes der forskelligt om - arbejdet kan evt. føre til en ny model.
Kars/elL Som bestyrelsesmedlem glad tor bundet mandat. På egne vegne: ønsker at bibeholde
stormødet.
Jesper Forslagsstillerne kan stryge det med "slormødet", og fastholde det om
"basisdemokrati"
Jane: Enig i at noget må laves om, og der må ses på den samlede struktur.
Amin: Skal forslaget ses i sammenhæng med rapporten til Uni.?
Karsten: Ikke direkte. Men som del af den løbende udvikling af de demokratiske strukturer, er
det relevant.
Arni,,: De lønnede må tænkes med i en ny model.
Casper: Arbejdet korrUller ikke til at hvile på bestyrelsen alene - bestyrelsen skal sørge for, at
arbejdet bliver gjort.
Anne: På forslagsstillernes vegne: linien om stormødet trækkes tilbage.

Den følgende afstemrung gav følgende resultat: For: 22, imod: O. undlader: l.

Forslaget vedtaget (i den reviderede form).



Anne: Det er muligt, at "Q" vil beklage svineannonccrt - men at den er i overensstemmelse med
linien i resten af "Q", det må man lade dem

Forslag 4: Forsla~ fra Leif om afklaring af cafeens linie og forhold til resten af buset.
Præsentation:
Leif Forslaget er at nedsætte en ad-hoe-gruppe, som skal udarbejde fmslag til udvikling af
indholdet i eafeen og cafeens forhold til resten afhuset Derme gruppe bør repræsentere husets
bredde, og dels fremme diskussionen, dels komme med ideer til udvikling.
Hvis ikke vi selv definerer cafeen, kommer vi til at ligge under for ydre tilfældigheder - som af
skrækkende eksempel kan nævnes studenterrådets fremstilling afcafeen som en svincsti

Diskussion
Casper: Godt forslag. Forfatteren af annoncen i "Q" beklager.
Amin: Ved arbej det med eafeen, så medtænk nyforhandlingen om fortsat bevilling.
Leif Forslaget sigter mod udvikling af både funktion og image.
Pelle: Forstår forslaget som en iværksættelse af §2.
Leif Ja - husets fonnål generelt; både §§ l og 2.
Pelle: Cafeen kører [mt nu; ved ikke, om det er en god ide med en gruppe Det studentersoeia
le har udviklet sig gennem medlemsrettigheder og tilbud - bl.a. er det nu en fordel for medlem
mer at kunne komme gratis ind. Godt, hvis dette fortsættes
Kalle. Ser forslaget som en påpegning af den opgave, der ligger j at udvikle forholdet mellem
cafeen og det samlede Studenterhus.
Mads: Den cafeansvarlige j bestyrelsen og Carin bør være med. Hvis nogen er imod ideen, kan
de bare lade være med at melde sig til gruppen.
Kar(j1en; De påpegede problemer er ikke nye; bl.a. er der cafens problem om den mangelfulde
arbejdskraft fra resten afhuset.
Pelle: Lad os først høre, om cafeen er interesseret i, om der bliver nedsat en sådan gruppe
Christian: Godt forslag at nedsætte en gruppe - selvom jeg ikke er enig i ordlyden. Det hand
ler ikke om, hvorvidt c;afeeu er god eller dårlig. Vigtigt at få gang i tanker og diskussion, både
i og om cafeen.
Anne: Vi står med cn række upgaver ift. cafeen. 1ft. sikkerhed arbejder Simon og Anne j for
vejen. Nødvendigt at tænke over et fagligt indhold i cafeen, konceptfester og andet.
Jesper: Det er sevføJgclig en god ide al tænke og snakke videre - særligt ift en dialog mellem
cafcgruppen og andre grupper j huset.
Cathrine: Cafegruppen er en husgruppe, og et anliggende for hele huset
Carin: Lad ikke gru ppens arbejde gå op i ingenting - sådan er det ofte gået før. Cafe-ad-hoe
gruppen bør arbejde snævert sammen med k.ompetence-ad-hoe-gruppen.
Erik: Lad os vedtage forslaget.
Jacob: Lad os skride til afstemning
Pelle: Føler cafeen et behov for en sådan gruppe? De fleste medlemmer er interesseret i
cafeen.
Leif: Tak for den venlige modtagelse af forslaget. Det er rigtigt, at mange arbejdsgrupper ikke
når så langt - det er derfor jeg har valgt at igangsætte denne gruppe gennem
generalforsamlingen.

Afstemning: For: 22, imod' O, undlader: 1.

Forslaget vedtaget

Angående nedsættelse af ad-hoe-gruppen:
Jesper: Lad os starte med at se, hvem der har lyst til at deltage - og så vurdere, om deltagelsen
er tilstrækkelig bred.
Christian: Lad de, der har ideer med cafeen deltage i gruppen.
Pelle: I gruppen bør også inddrages cafegæster.
Casper: Møderne bør være åbne og offentlige.
Birgitte: Men det bør kræves, at gruppen er arbejdsdygtig.
Christian: Ønsker gruppen bred og arbejdet åbent
Michael: Foreslår repræsentanter fra rep/best/cafegruppe samt Carin + evt. interesserede
Pelle: Repræsentantskabet består i forvejen af repræsentanter fra grupperne ~ dobbeltkonfekt.
Leif: Der bør ikke være begrænsning på antallet - alle interesserede bør kunne deltage.
Jane: Repræsentatnskabet bør inddrages i arbejdet - på den ene eller anden måde.
Michael T.. Enig
Jesper: Hvad med at høre nu, hvem der her er interessede i at deltage
Kalle: Det bør sikres, at de kompetente organer errepræsenteret i gruppen.
Dirigenten: Det foreslåes. at ad-hoe-gruppen består af minimum de fem relevante fora
saml en ansat. Derudover er der åbent for deUagelse.

Afstemning: For: 21. imod: O, undlader: 1.

Punkt 6: Eventuelt:

1) Medlemmer.
Anne: Hvordan sikrer vi os det krævede antal medlemmer? Det er ikke til at sige, om det bli
ver et problem, men lad os tage det op på stonnødet, hvis det viser sig at se truende ud.
Erik: Udover udsendelse af girokort, er der medIernsfest d: 6 november -det giver også
medlemmer.
Michael T.: Vi kan evt. reklamere gennem plakater - også ift. medlemsproblematikken.
Ellie Det er uklart, præcist, hvad Uni. kræver at os ift. medlemmer. Sidst så allin blot på ind
komne medlemskroner.
Jacob: Grib fat i jeres med-medlerruner; der er mange, der Ikke har betalt endnu. Og grib fat i
potit-studerende - de er underrepræsenteret.
Christian: Medlemsinfo. kommer i næste uge.

2) Valg til styrende organer.
Casper: der er valg til styrende organel i eftenlret. Stem. Og stem på SR. Stil evt. op. Det
handler bl.a. om konsistorium, der beslutter angående Studenterhuset.

3) "Mentalhygiejne".
Pelle: Mentalhygiejnen er for dårlig herinde. Jcg har en stavl med papirer fra Regnbuen. Der
mangler nogle svarbreve i Regnbuens arkiv. Per har aldrig været fonnand for SMS. Jørgen
Bitsch ville ekskludere Leif, fordi han havde omdelt en bifagsopgave, jeg har lavet ~ og så er
det ligegyldigt, om han ved, hvem Leif er (Til Leif:) I vores gruppe kaldes du "dværgen"; jeg
synes ikke den sag med bifagsopgaven var stor nok til at tage op.
Elisabeth: Folk må henlægge disse snakke lil et andet sted.



Jane: Grav ikke i gamle sår.
Leif. Tak for omsorgen., det er vel nok rart at blive kaldt "dværgen".
Anne: Der snakkes om "personlige stridigheder" -læg mærke til, at det kommer fra Pelle. Skal
vi andre så bare tie, og lade hans løgne hænge i luften., og gentages gang på gang? I andre må
skelne, og ildee bare sige: "I er lige gode om det".

4) Sproglig opstramning af vedtægter.
Jacob: Ordlyden i § 41 må ændres ift. "§§ l og 2" - det må vi huske til næste
generalforsamling.

5) Generalforsamlingsomtale i Husavisen.
Karsten: til de, der har noget skriftligt fra generalforsamingen: indlever det til Husavisen 
helst på diskette.

6) Ny nøgle fil IranerrummeL
Karsten: Der er kommet ny nøgle til Iranerrummet. Hvis I skal bruge en nøgle, så henvend jer
til mig.
Pelle: Læg en seddel til fotogruppen., de skal have adgang tH reprorummet.

7) "Mentalhygiejne fi"
Kalle: Pelle kalder - på hans gruppes vegne - Leif for en dværg VI vedtog på generalforsam
lingen for et år siden., at man ikke kan være i Studenlerhuset for at håne andre. Pelle må give
en undskyldning.
Christian: Ja. men den kommer vel ikke.
Pelle: Jeg vil ildee undskylde. Jeg fortalte bare om de faktiske forhold.
Anne: Det er en overskridelse afvedtagelsen for et år siden.
Kalle: Vedtagelsen var, at det i Studenterhuset er uønsket at l: fremstille sig selv som offer, 2:
håne andre. Det er pinligt, Pelle; og så endda i forlængelse af at kræve "mentalhygiejne". Den
gang blev udtalelsen vedtaget for at hindre, at den måde at handle på slcu1le danne nonn.
Jacob: Alle kan tænke selv, og tage hver vores konsekvenser ift Pelle.
Leif. Pelles bemærkninger peger i retning af eksklusion.
Pelle: Så se på Jespers skrift; det er lidet flatterende.
Jesper: Jeg har fremstillet nogle hændelsesforløb; og det er rigtigt, de er lidet flatterende.
Karsten: Dette er ikke bare et problem for Pelle, men for hele hans gruppe.
Michael T.: Enig.
Mads: Den kommende bestyrelse må diskutere forløbet af denne generalforsamling - hvorledes
et ellers fint møde blev svinet til
Amin: I fremtiden må det gøres bedre. VI kan tænke selv, og tages stilling.
Michael T.: Det er forkert at kalde hinanden grimme ting.
Casper: Kender ikke den konkrete konflikt, men stop den. Det er at gøre en myg til en elefant.
folk kan tænke selv
Leif. Har tillid til de demokratiske organer - de må behandle sagen.

8) Ny gruppe: Anarkistisk Forum.

Præsentation:
Mogens: AF er en åben studiekreds, der mødes hver mandag kl. 19.30 i værkstedet. Vekslende
meUem ernnemøder, stormøder og koordineringsmøder.
Jacob: Læser i noget"?
Mogens: Ja - i forbindelse med de konkrete emner.

Referat v. Jesper.



referat af GENERALFORSAMLING, 27/ 1993.
Dagsorden:

l. Valg af referenter og dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. FremJæggel~e af årsregnskab ror 1992
5. Valg til bestyrelse samt valg af revisor:
6. Indkomne forslag.
7. Even tueH.

Ad. 5: Valg til bestyrelse, samt af revisor.

Fra best)'l'elsens side fremlagdes afstemningsproceduren: 1 stemme pr. person - og omvalg
såfremt nogle k.andidater ikke modtager stemmer, og bestyresen ikke er udfyldt. Hvis ikke der
på generalforsamlingen kan vælges en fuldtallig bestyrelse afholdes ekstraordinær generalfor
samling med suppleringsvalg.
Hertil udtryktes utilfredshed med kun at kunne afgive en stemme, bl.a. da der heNed ikke kan
skelnes mellem tilfældighed og mistillid. Ydcrligere fremsattes ønske om afklaring af mulighe
den for på en generalforsamling at lcunne fremsætte mistillidsvotum til en eller flere af de
opstillede kandidater.

32 tilstedeværende (f- et barn) fra best else '
Forening, Debatforum., Regnbuen, HU5a~sen.1.~~ ~a~gruppen, KF~. foto, International
ansatte. ' s a gruppen, musIkgrupperne, samt de

Ad. 3: Formandens beretnin'
(Se andetsteds i dette nr. afHu5avi;~)

:ormand/ens beretning godkendtes med følgende tilføjelser/ændringer
pr. 31 12 ·92 var der 761 medtenuner .
IISnarlig pladsmangel" ændres til form~lcrin o •
er presset på pladsen, bl a med dårligt arbegd m,1' at ~Iuføselt allerede pa nuværende tidspunkt

. . ~ snu~ø tJ geo

Ad. 4: Årsregnskab.
Casper fra bestyrelsen fremlagde re k b
ret), bl~a. med følgende kommentar~s a et (der udleveredes på skrift - og kan beses j konto-

• ReVIsoren tager forbehold for perbder. 111 _ Ul: "";'. "
pefsonale) hvor bilag og påtegni afb-l -' -;h~., uJenoden tør ansættelsen afkontor-
R ,.1' ng l ag er mangelfuld

asse...rtferencen fra perioden før ansætt! afk .
udredt, bl.a gennem opklarinO'en af .e sebn ~ntorpersonale er nu næsten fuldstændigt
Konsisto . F . o regnmg etalt td ProSound.
os. nums orretrungsudvalg har modtaget afregning Over de nUdler, de har bevilliget

Væsentlige ændringer ilt. budgetteret er dels o .
større omsætning i cafeen end budgetteret. pnormenngen af de ansattes timetal. dejs

Gælden til Studenterrådet er nedbragt fra 40 000 il
udtryk for at restgælden burde b l l . t 15.000. Generalforsamlingen gav

, . e a es snarest.
Afhensyn tIlregnskabsførelsen ville det være funkti
hvor praktisk dette vil være i dagH d åd' onelt med kasseapparat i cafeen ~ men

g agen miskuteres nænnere.

ra mødet blev der udtrykt lilfredshed med regnskabet, der godkendtes.

Ad. 1: Valg af referenter og dirioent
Forhandlingsreferat: Jesper 1:>'

Beslutningsreferat: Jacob'
Dirigent: Christian.

Ad. 2: Godkendelse af daosorden
Generalforsamlingen konstateredes at væ;e rettidigt indk Idt
Dagsordenen godkendtes. a .

'.

Halvdelen af bestyrelsen er fremover på valg hver halve år, således at bestyrelsesmedlemmer
stadig vælges for et år ad gangen, men at kontinuiteten sikres. Derfor ønskedes en tilkendegi~

vels af, hvorledes overgangen hertil kan sikres, dvs. hvem af de valgte på denne generalfor
samling. der vælges for et halvt hhv. et helt år. Dette afgjordes ved en vejledende afstemning:
Alternativ 1: De kandidater, der modtager flest stemmer sidder for et helt år.
Alternativ 2: De genopstillende sidder et halvt år, de n;indvalgte sidder for et helt år.
Alternativ "2" valgtes med 16 stemmer mod 5.

6 per!>oner havde på forhånd meddelt deres kandidatur, og havde fremlagt skriftlig præsenta
tion (som kan beses ved henvendelse i kontoret). Disse var:

Karsten Madsen (Regnbuen, Husavisen - psykologi).
Erik Albrechtsen (Bestyrelsesformand, cafeansvarlig, musikgrupperne - spansk)
Christian Martin Aabro (SMR, Cafegruppen - pædagogik)
Birgitte Ernst (Bestyrelesmedlem, Regnbuen, SMR - psykologi)
Rig.tTIor Tetevide (Bestyrelsesmedlem, S1\.ffi. - statskundskab)
Cathrine Myrhøj (Bestryelsesmedlem, cafegruppen - dansk)

Yderligere meddelte følgende deres kandidatur:
Elisabeth Jessen (cafegruppen - statskundskab)

• Jacob Lee (lO-timersansat - statskundskab)

Kandidaterne præsenterede sig kort mundtli.gt, hvilket bl.a. afstedkom diskussion om tilståelse
afkompetence til bestyrelsen, samt om bestyrelsens - manglende ~ brug afhusavisen

De opstillede indvalgtes • under klapsalve.. - ved rredsvalg. Der opstillede ingen
~ppleanter.

Som intern revisor valgtes Rasmus Hellc,s (SMR - filmkundskab og kunsthistorie).

Ad. 6: Indkomne forslag. (Forslagenes ~kriftlige 1Temstilling kan beses ved henvendelse
til kontoret.)

A: Udarbejdelse af procedure irm. eksklusionssager. (v. Leif Christensen)
Forslagets ordlyd:
"Det pålægges den kommende bestyrelse at udarbejde forslag til procedure mht ekeklusions
sager (den ltUværende paragraf 7, stk. 1-4 i vedtægterne) ; Studenterhuset • eventuelt at
gennemfore dette arbejde gennem samarbejde med universitetsaciministrationensjurister - og
viafremlæggelse og dis;'ussion i Repræsentantskab og Stormoder at bygge dette ind j Studen
terhusets husorden. "



Forslaget begrundedes i den problematiske gennemførsel af de to eksklusionssager - bl.a
manglende skriftlige eksk1usionsbegæringer Dg manglende information til de eksklusions
begærede. Bestyrelsen tog denne kritik på sig, og forklarede den mangelfulde fremgangsmåde
med.travlhed og at i det mindste den sidste begæring ansås "at være langt uden.

Karsten foreslog, at en procedure burde indeholde en passus om, at bestyrelsen før
igangsætteI!>e af eksklusionssag bør forsøge at løse den givne kommet på indholdsmæssig vis.

Der fulgte en længere diskussion om forslagets formulering om, at proceduren eventuelt kunne
udarbejdes i samarbejde med uDiversitetsadministrationens jurister. Indsigelsen begrundedes i
et ønske om ikke at indblande eller pirre universitetsadministrationem, der tidligere har vægret
sig ved at gå ind med juridisk ekspertise. Leif fastholdt formuleringen med henvisning til, at
forslagets ordlyd blot åbner op for muligheden. Casper valgte herefter at stille et modforslag,
hvor passus'en om univeritietsadministrationcn stryges.
En afstemning gev føJgende resultat:
For Leifs forslag: 8 stemmer.
For Caspers forslag: 3 stemmer.
11 undlod at stemme.
Leifs forslag angående udarbejdelse af procedure blev således vedtaget.

B: Vedtægtsændringsrorslag vedrørende bestyrelsesvalg (v. Birgitte Ernst og Rigmor
Tetevide)

del 1: "Kandidater, som onsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 14 dage inden den
afholdte generalforsamling meddele denjungerende bestyrelse sif kandidatur. ri

del 2: "Kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest /4 doge inden den
afholdte generalforsamling lave et skriftligt opsfillingsgrundlag, som kopieres og udleveres
på generalforsamlingen. "

Forslagene begrundedes med ønske om seriøse kandidater, samt fremlæggelse af et rimeligt
grundlag at tage stilling ud fra.

Der fulgte en længere diskussion, især omhandlende følgende punkter:
at nødvendigheden afekstraordinære generalforsamlinger til suppleringsvalg bør undgåes.
at det ikke skal være muligt at !>pekulere i ikke at indlever skriftligt opstillingsgrundidg.
at der for generalforsamlingens deltagere bør være reelie valgmuligheder.
at muligheden for kup bør begrænses.
at det skal være muligt at tilmelde kandidatur, såfremt de indtil da opstillede ikke vurderes
at kunne udføre bestyrelsesarbejdet tilfredsstillende.

På dette tidspunkt afholdtes en afstemning, om hvorvidt der burde indføres bindende
vedtægter omkring forhåndstilmelding af kandidatur: S stemte imod, og 12 stemte for.

Herefter blev der enighed om følgende ordlyd:
"Kandidatur til bestyrelsen meddeles skriftligt iii den siddende bestyrelse senest 14 dage
inden afholdelse afgeneralforsamling. l tilfælde afat opstillede kandidater er lig med eller
mindre end pladser på valg. kan der opstilles på generalforsamlingen, og der vælges
ligeberettiget. "

Denne formulering vedtoges.

C: Stillingtagen til det negative svar på ansøgningen om 2 sal og op· d .
arbFide videre po" t f" 2 al ( " • - lor rmg til at

-,J a a . s en. v. vJSlonsmødet d. 912 1993.)

I fællesskab omfonnuleredes dette til'

;~~:~::e;edr:~dpesltill°frrtsa~ at 'arbejde med at få 2. sal eller andre lokaler, i overens
.o" _n anen o ~tudenterhllset fra 1984. "

Denne fonnulerinf{ vedtoges.

Ad. 6: Eventuelt.

Under dette punkt diskuter d 'kk KU .
ge beslutrun er s . e es 1 e- -studerende mulighed for ~t få indflydelse på de dagJi-
og eV! k g, o amfi t mubgheden af at omdanne Studenterhuset tl1 "Danmarks Studenterhus"

. omme pa nanstoven. .

Mødet afsJuttedes i god ro, orden og stemning.

Referat ved Jesper Lund.
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Foreningen Studenterhusets Generalforsamling Tirsdag 19/3 1991

kl 19 30 Sted: Studenterhuset Købmagergade 52 1150 Kbh K

Fremmødte : se bi 1ag l
l Valg af dirigent: Morten Svendsen
2 Valg af referenter: Henning Strange og Jens Iversen
3 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev enstemmigt godkendt
4 Formandens beretning: Formanden omtalte denye faste grupper) som er blevet

optaget siden sidste ekstraordinære generalforsamling d 9/10 1990 og som
sammen med de andre grupper udgør repræsentantskabet. (bilag 2) Formanden
omtalte den store vækst i aktiviteter omkring hu~et (bilag 3) Det påpegedes}
at kommunikationen mellem bestyrelsesgrupperne og repræsentantskabsgrupperne
kunne være bedre. Det påpegedes)at repræsentantskab s og stormøde den første
tirsdag i hver måned er rådgivende for bestyrelsen

Der er blevet installeret ny bar i cafeen/som er betalt af universitetet
perioden har der været vist stor velvilje fra universitets side. Der er dog

stadig uafklarede punkter i samarbejdsaftalen Dette forventes afklaret når
vi får permanent bevilling, hvorved samarbejdet mellem KU og Studenterhuset
bliver endeligt formaliseret.

Formandensberetn i ng vedtoges enstemmigt.
5i, Kasserens beretning: Kassereren fremlagde regnskabet og kontingentet fastlagdes

ti l O kr, Kasserens. ber,etninQ vedtOJleL,. ._.

6 Va 19 af revi sorer: 'Stig Bertelsen og Hans Peder From I
7 lnrl~o~"p r~~slag: Der fremlagdes forslag til husorden af Karl Hansen og

J':,ili'.,·'cnsE:n. (hi lag 4) HL::"lrdenen deles i tre hovedkateg,vie": '. U< ar
huset, 2.Økonomistruktur. 3.0rdensreg1er. Vedrørende udlån af huset deles
ansøgninger opi tre· kategorier/ansøgninger: aktivitetsgrupper, enkeltstående
arrangementer og andre. Forslaget blev taget til efterretning som udkast
til videre bearbejdning i Repræsentantskabet.

Pelle Bu1l fremlagde sit forslag angående ikke KU-studerende kan optages
som supp 1ean ter t il bestyrelsen. Prob1emet omkr i ng vedtægterne forårsagede}
at forslaget blev trukket(9i1ag 5)

Ka 11e Birck Madsen fremlagde på vegne af regnbuen fors lag om semiproff.
drift af h.us~t(bi lag 6) Forslaget blev hen lagt til debat i repræsentantskabet.

/.

8 Valg af bestyrelse: Johan Hansen Polit, Kent Nielsen Datalogi J Susanne Krogh
Psykologi} Henning Strange Jura J Erik Albrechtsen Spansk} Amin Massoudi-a1avi
Samfundsfag / Bente From Engelsk JPer Ostrup olsen Nærorien. arkæologi) Martin
Krogh Poulsen Polit. Suppleanter: lars Hansen Medicin JUlla Britt Sørensen Teologi

9 Der var ikke ting til beh~nd~ing under eventuelt
Herefter hævedes generalforsamlingen,

Referent



Samarbejdsaftalen savner opbakning.

l) Valg af dirigent : Morten Svendsen.

2) Valg af referenter: Henning Strange (beslutningsreferat) og

Jens Iversen (forhandlingsreferat)

3) Godkendelse af dagsorden: Ingen indsigelser.

4) Formandsberetning: Ved Amin Alau·i,- se bilag c.

Kommentarer:

Per le Olesen (påo): Uni's velvilje er tegn på, at huset er

ude af minefeltet. Godt bestyrelsesar

be.ide.

',' ",C ' ,1; ~ T"V1~igt en tynd beretning.
\

,,"-Io'" "o styrelse,-, "'Umpetancefor, ,'" ,,\c;.c

lem grupper og bestyrelse? Samlet ansøgnigg?

Amin: Ikke nødvendigt med færdig samarbejdsaftale. Iflg.

Ahlin ligger der i spiritusbevillingen et tilsagn

om at måtte bruge huset. Nht. ansvarsfardeling kan

en overenskomst udarbejdes senere.

Kommunikationen indbyrdes er hovedproblemet i forb.

merl husets styrelse.8n fo:rudsætning for en funge

rende styrelse er, at grupperne via stormødet/repræ

sentantskabet udstikker retningslinierne, ellers er

bestyrelsen overladt til at handle på eget initiativ.

J ohan P Hansen· ( j ph): Bevillingen venter stadig fra lOU. Vo

res ansøgning har status af arbejds

notat, dvs. der arbejdes videre på

den.

•

.!Lefcrat fra, \::r,eneralfor

GalnJ_in,~en i si;u,denter

huset d. 19/~5 gl ..

Bilag:

a) dagsorden.

b) fremmøde.

c) formandsberetning.

d) arrangementer i huset.

e) faste grupper.

f) kassererens beretning.

g); udkast til husorden.

h) Pelle Bull-fors~,et.

i) Regbue~forslaget.

'I
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jb: Inteunt regelsæt?

jph: Udkast, foreligger iaften.

p{lO: Det var hurtigt. 'l'ak til Amin for godt arbejde. Han bør

indstilles til genvalg.

5) Kassererens beretning (se bil. f): v.jph.

DeT erudarheJde;t ,regnskabsnote over ,bevilgede midler og en

oversigt over l:)i1A~~ts økonomi siden 'Sidste generalforEi,!J.mling.
Den sid:ste, 'er o ,',,' et, sdIll residualxegnskab., ,:;, ,,', '

ForesJC:;;')rl;iJ~, på 50 'kr!gem~ so;h ei su~~f~~e~; \"hu-
s~;t~(J~~J~g;te~:.;\ " ,',' 'J ,,', :: <, :~~.,
D:t#Æ~~iiit,,~::;Ikke' frams,tillet som

det;h.~t.å~"~il un~:r evt. '1,".
:"·~e/:.:":,'~~· ',;.~':'" ,/. :::<\::,{"'<'::>: -

'i'1tare~<i~OPigæld til SIl" o,pai~ejde:l;~;~~ni\~~sid-
<'ii' å:eZ'benforventesdækket ved. EJf-l1lfvHling.,.

;1'" .-.-, :'>'" :;."':'::·',>;'i~" .. '" : ~.,~,~': .' .- .. ' '
aa:1:e:' en "føre,s ,,4g1 ~,::en kasBebog~" , ,:;,,~\,c ''',

aktuelth;ed::,;;;;~a.i'~gri$ka.b'f:iiemQv~~hf,Orb ~
?f~'~in~~~-.~,-'" .,,::i::o;'~;';'o' ,.-. o' ';,''-. '~;;, )<'.:?'·Z::"~· ':'!':;.: ",' o,~,' '."':/<'. :'-o~·~;o',·;:r·:;;t'~~y://:;;~:::,~.:,.;,:.. '

, '~.,

:;,:,,:ei-'<:i~e;~~~.i,,;.
!f~~,::> ,:gr 'kimtraktexi'1a
:.>;;'j~,~' ':,' .o~\)c~,{::*"i':.V',;:~'~ .',/~, . ': o,' ••--'. -' ' <:~T-':;: ,~,' ;.
, J.~m~xjdJ:i::skal,J{o6rdj,nei.-i:ls

:'æ:l';,beiffixæde::tt'te-

~,~,;,',.,~.>"~';,.,'f,,n,!J,~l,;,',s?, .. >
.<C(~;~}-,}:f~~·. :',": .,' -:. ';:< .,' '" .' .

DirigetJ,:fri%.Forsl~g~t er teknisk UIOVli~tit·o~hOldtil fore
'ningens vedtægter,



kph: Dtrir((~nten hrlc ret. I~'Jen man 1\Ju1.ne la.\18 inteene r'(;'~;ler

i huset, evt. i form af en ~3socj_erineaft8,J_G. ~)e1; er

vigtigt med rene linier.

J eSJler; Har suppleanterne lotemmeret? Eht. ud e!'rakornmende

så er alle bestyrelsesmøder åbne og alle har taleret.

Kalle: Lefleforslag. Studenterhuset skal have en studenter

bestyrelse. Der er ingen grund til at lave A og B

medleI!lIller. Istedet bør man nedprioritere bestyrel

sens status og styre via et mellemniveau.

påo: Ikke et lefleforslag. Det handler om demokrati.
<,

jb: Stem nej.

Jens Iversen: Bestyrelsen er at betragte som en gruppe _

(ji) på lige fod med andre faste grupper i huset,

og den indgår som sådan i repræsentantskab/

stormøde. Hvilket indebærer, at den dag be

styrelsen ikke længere lytter til husets
~

grupper sætter den sig uden for indflydelse.

kph: Fornuft i forslaget; men det er for vidtrækkende. Giv

bestyrelsen mandat til at lave interne regler

Dirigent: Procedureteknisk ulovligt.

pb: Trækker forslaget •. Men mener, at det er uholdbart med

en forening med A- og B-medlemmer. Vil fremover arbej

de for demokratiet i huset.

:pb:. I forslaget er en beskyttelse ILdu. frafald, hvil ·-1 si1c:

rer kont.inuitet og kontakten udadtil. Galt med en to

deling af huset.

Anne: Afstemning.

Dirigent: Ulovligt.

Kalle: Vedtægterne er ikke formaliserede.

Dirigent: Ingen grund til præcedens.

Anne: Kalle's forslag bør videreudvikles,- således, at be

styrelsen repræsenterer udadtil og stormøde/repræsen

tantskabet styrer indadtil.

Ingemarie: Bestyrelsen har reelt været åben. Det er vigtigt

at få afklret styrelsesgr~dlagetmhp. ansøgning

om penge.

Henning Strange: Hvor meget skal vi lade os dirigere af lill.

Ser ingen grund til at stemme.

jb: Opløse foreningstrukturen og arbejde mod Kalle's for-

slag.

0)
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- ~orsJ_a~ tiJ. semiproffesj_oneJ. drj_ft; v. 1\8118.

nand.lel~' OPl forholdet i'lel1em jde t rD.mrner O(~ økonul :-:,. :-:U:-~8t. (-:: ('

i væl';::st o/~ (ler el' behov for t?D l'ormalj_DCJ.'.i..nr; .. ~)v:-_). blzi.. :fo I'~·

maliG0 Y'8c1e krav tU KU, - hvilket inclleb()']rer ti.lr3i·.uc1 til l.·,n

uclc:ifter. tlvad an{~,:~u:' hU,'3etf3 drift he:~'udover bl-Jj' (ten j{UrH1C~

hvile i ['lig selv. Fer at undt~,~å kaos 08 korruption skal sty

relsen uclgå fra et mellemniveau.

jb: Vigtigt med adskillelse af styrelse og daglig drift.

kompetanceproblemer i forbindelse IDed lønnet arbejds

kraft.

ji: Ikke noget problem. lflg. vedtægterne vil styrelsen

altid suverænt ligge hos forenipgen.

jpm: Diskussion fortsættes. Huset bør af hensyn til vundne

privilegier undgå rebelstatus.

Eva: ~'Jedarbej derindflydeIse?

pb: Tap'erne har medindflydelse.

7) Valg af bestyrelsesmedl: 8e beslutningsreferatet.

8) Evt: De indkomne forslag vil blive viderebearbejdet i husre

gi.

Herefter erklærede dirigenten genera.lforsamlingen for slut.



Generalforsamling i foreningen STUDENTERHUSET
d. 7/11 1989.

Dagsorden:

l) Valg af referent og dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Indkomne forslag.
4) Budget og regnskab.
5) Valg.
6) Evt.

ad. l. Som referent valgtes Jan Andersen. Som dirigent
Kristian Fuglsang.
ad. 2. De forskellige grupper der var tilstede, fremlagde kort
hvorledes det gik med de forskellige aktiviteter.
Alle var præget det opsving i interessen og tilgangen af nye
aktive, der har karakteriseret huset siden "lovliggørelsen".
- Der er nu tre studenter-musikgrupper, der øver i huset.
- Tema-cafeerne arrangeret af KØKS (Københavns kristne
studenterforening), er velbesøgte.
- Cafe-gruppen eftersøgte nye aktivister og fremlagde behovet
for at få installeret rigtige bar-faciliteter så de kunne
arbejde frem mod en permanent bevilling.
- Den psykologiske rådgivning fremlagde et forslag til fælles
projekt for studenterhuset om 'Universitet og samfundet'.

Den skriftlige beretning fra
vedtaget enstemmigt, efter at
rettet. Beretningen vedlagt.

PR-gruppen blev diskuteret og
et par formelle fejl var blevet

ad. 3. Der var ikke til generalforsamlingen indkommet forslag
til beslutning. Der var på baggrund af den løbende
strukturdebat, en diskussion om bestyrelsens placering i
forhold til husgruppemøderne (de såkaldte tirsdagsmøder). Det
blev besluttet at fastholde den nuværende struktur, men at
forbedre opfølgningen af husgruppemøderne, ved at de praktiske
forhold vedrørende udlån foretages før mødet. Samt at nedsætte
grupper indenfor de enkeltområder der fælles interesse
økonomi struktur - osv. på linie med den nedsatte 90' er
gruppe, der er ansvarlig for et oplæg til universitet.
Det blev dog kraftigt understreget at der var behov for, at
90'er gruppen får færdigbehandlet et første oplæg til
konsistorium meget snart.

ad. 4. Da der kan forventes et radikalt omsving i de økonomiske
relationer i studenterhuset, i løbet af den kommende periode
vil der også være behov for ændringer i den måde hvorpå
økonomien forvaltes. Der må derfor arbejdes frem mod at
foreningen momsregistreres, med hvad deraf følger.
Inger Marie Lid og Søren Ruhde blev valgt som kassererer.

ad. 5. Da der ikke var nyvalg og kun Gitte Hansen havde forladt
bestyrelsen i perioden og ingen ønskede at stille op på hendes



plads, er det den eneste ændring i bestyrtelsessammensætningen:
Jesper Lund (psykologi, husgruppen)
Jan Andersen ( Datalogi, husgruppen)
Kristian Fuglsang (statsvidenskab, Cafe-gruppen)
Søren Ruhde (Statsvidenskab, Cafe-gruppen)
Jørn-Bo Nielsen (Psykologi, Regnbuen)
Amin Alawi (Samfundsfag, Iranske. stud. org.)
Inger Marie Lid (Teologi, KØKS)

ad. 6. Jesper træder ud af 90'er gruppen.
Der arbejdes på en debat-gruppe.
Der kommer en dansegruppe ind i huset.



B e r e t n i n g.

1

S T U D E N T E rt H U S E T S

generalforsamling d. 7. nov. 1989.

I juni måned i år blev STUDENTERHUSET endelig en reali~et.

Ber~el Haarder meddelte vedtagelsen af husets overdragelse til

Københavns studerende.

De~te kom som en glædelig overraskelse for s~udenterhus-ak~i

vis~erne, idet der længe havde været ~ale om et salg af huset i

Købmagergade

men'er: dels

52. Glæden var dog skåre~ af e~ par betragtelige

er de rent lokalemæssige planer skrumpet ind til

cirka en tredjedel, åels næster ovenstående mi~ister som plan

lag~ at lade DVD betale for istandsæt~elsen af lokalerne. Reg

ningen for det~e blev i s~edet sendt videre til ~,iversitetet,

og universitetet fat~es penge.

Forhandlinger med universitetsadministratione~ er nu gået i

gap~. De drejer sig om rent lokalernæssige forbedringer samt om

den Økonomiske dækning af S~udenterhusets virke. Hvad det prak

tiske angår, har der været megen velvilje fra universitetets

arkitekt og håndværkere. Forhåbentlig går arbejdet snart i gang.

Hus-gruppen har nedsat en 90'er gruppe, der i øjeblikket arbejder

på at revidere de gamle ombygningsplaner til de nuværende

planer og behov, samt at lave en endelig plan for STUDENTERHUSETS

fremtid og drift. Dan samlede plan skal så fremlægges forkonsi

storium ved behandlingen af budgettet for 1990.

Cafeen, der indtil den ll. okt. kun har holdt fredags

åbent fra kl. 14 til 24, har nu udvidet sin åbningstid og holder

åbent også onsdag og torsdag fra 12 til 17.

Mange andre nye ideer er ved at blive virkeliggjort i STUDEN

TERHUSET. Blandt andet skal torsdags-cafeen fast efterfølges af

en debat/tema-aften, som enhver kan komme med forslag til eller

arrangere selv. Af faste arrangører nævnes KØKS, Biokemikerklubben,

Forum for kritisk Historieforskning. Af andre nye ideer/mulicheder

kan nævnes forskellige rådgivninger (udove~ den psykologiske råd

givning Regr~uen, som har haft til huse_i STUDENTERHUSET i ca. 5

år), biograf, teater, dans, spisehus, blad, foto, musik, m.v. En

del materiel til disse forslag forefindes allerede.



•

.2.
Der er behov for en bunke frivilligt arbejde, for at STUDENTER

HUSET kan drives. Hver tirsdag kl. 19 har Husgruppen, d.v.s. alle

der er det mindste interesserede i STUDENTERHUSET, holdt møde.

Her informeres man om de nye id~er, Qg opgaver bliver delt ud. Der

er ca. 40 aktive for øjeblikket, men interessen har heldigvis vist

sig større og større på det sidste. Alle gør, hvad der er tid og

lyst til. Der er stor energi, men også meget at lave på godt og

ondt. Forhåbentlig fortsætter den seneste gode udvikling med

flere og flere interesserede og aktivister, som der er behov for,

for at STUDENTERHUSET kan blive fyldt og alle ideer kan blive til

virkelighed .

HUS GRUPPEN
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ORDINÆR GENERALFORSArlLING FOR

STUDENTERHUSET D.15.03.l988.

Indkaldelse til generalforsamling er sket som krævet i vedtægterne, ved annoncering

i Universitetsavisen.

VALG AF:

Dirigent: Jesper.

Referent: Kristian.

DAGSORDEN:

l. Bestyrelsens beretning.

2. Valg af bestyrelse.

3. Evt.

Der var ikke indkommet beslytningsforslag før l4-dages fristen udløb og som følge

deraf ikke nogle at sende ud senest 8 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSENS BERETNING:

HUSGRUPPENS BERETNING vi JØRGEN BO: Der er blevet ført forhandlinger med Studenter

rådets forretningsudvalg, herunder deres medlemmer af KU's budget- og forretnings

udvalg under konsistorium, om at ligge pres på KU, foruden at virke som informations

kanaler for Sudenterhuset.

I lokaleudvalget er alle studenterposterne besat, modsat før, hvor der kun sad en

istedet for de nuværende tre. Ole K. Jensen forsyner Huset med nyt fra lokaleudv.,

foruden at han sidder på den "varme'linie" til DVU.

Det er blevet foreslået at det bliver en TAp'er der får formandsposten i lokaleudv.,

istedet for statsvidenskabs dekan.

KO~mr.lErJTAREa:
Jørn: Der går rygter om at B.Haarder vil sælge ud af KU's bygninger, bl.a Huset. Ryg-

terne forventes af- eller bekræftet ved førstkommende fællesrådsmøde ml. Huset og

Studenterrådet d.17.3. Studenterrådet vil prioritere Huset højere. Jørn går til mødet.

Jørgen Bo: Et andet rygte siger at KU har oprettet en konto til Huset, og tilmed har

afsat et beløb på ca. kr. 650.000.00- - 700,000.00-, men at de dog ikke forventer at

beløbet kommer til udbetaling, sådan at KU selv kan råde over dem. M.h.t salg af Hu

set regner J.B. ikke med at man vil få noget at vide før Huset er solgt, derudover

er der nu etableret faste månedlige møder ml. Huset og Studenterrådet.
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CAFE-GRUPPENS BERETNING: Kørte kaffebar indtil "Lav-profil"-kravet kom fra KU, siden

har der ikke været nævneværdig aktivitet. Cafeen er blevet shinet op, og er faktisk

blevet ret hyggelig. Der satses på enkeltarrangementer indtil aktstykket er kommet

igennem den beuro~ratiskc trædemølle, derefter skal der nok komme gang i den.

REGNBUENS BERETNING: "Still goin' strong'.' Krisen kradser men gruppen kradser igen.

PR-GRUPPENS BERETNING: Folder under udarbejdelse og der er bevilget penge til en

lyd/dias serie om Husets historie.

U-RADIO: Har følgende aktiviteter kørende i huset: redaktionsmøder, dramakursus og

vil i nærmeste fremtid indrette sekretarat og redigerings faciliteter.

BESTYRELSESVALG:

Lillian og Jesper træder ud af bestyrelsen.

Helene og Jesper L. træder ind i bestyrelsen.

Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv og inddeler selv posterne.

EVENTUELT:

Kommentarer/spørgsmål:

Jørgen Bo: Ryd op. Kom til husmøderne - også ·U-Radio. Croquis-gruppen erikke til

stede.

Efter Jørgen Bo's opfordringer fulgte en diskussion om Husets fremtid. Problemerne

i den forbindelse drejer sig ikke kun om DVU, men også om Husets interne forhold.

Først og fremmest blev det pointeret at alle brugere af Huset har en forpligtigelse

til også at være med i udformningen af mere langsigtede, overordnede mål og strate

gier m.h.t Husets profil udad-, såvel som indadtil. Der er på nuværende tidspunkt

lagt en meget løs struktur "ned overil Huset, men der er nok behov for yderligere

preciscering og strukturering af tanker og ideer omkring Huset, specielt når aktstyk

ket går igennem.

Afslutningen på diskussionen blev at der ikke på mødet blev taget direkte stilling

til problemet, men det blev vedtaget at prioritere debatten i højere grad på husmø

derne, sådan at praktiske problemer skal behandles på mødernes første halve time 

resten af tiden er afsat til diskussion omkring de overordnede strategier og ideer.

Husmøderne afholdes hver tirsdag kl. 19.00. Bestyrelsesmøder hver tredie tirsdag kl.

19.00.

Forslag fra Jørn om etablering af et Studenterhus-blad.

-000-



Opsummering af vores pOlitik-strategi diskussion.

MAI,med studenterhuset : Udvikling og brug af alternative sam

værsformer, aktivitet i fælleskab (skabe fælleskab), livsvilkArs

forstAelse, tværfaglig forstAelse, tværkulturel forstAelse, mor

skab, indflydelse pA vilkAr, elskovsrede, oplysning, diskussion,

formidling, revolution.

~~9J~F. : debat, autonome grupper, formidling af fælles interesse,

blad, biograf, cafe, rAdgivning, radio, politisk konkret i.f.m.

organisationer og partier.

Konkrete midler: Reklame, oplysning om nU,fremtid her i huset,

invitation af grupper, cafedrift, arrangementer, forhandling med

uni.
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Ee.retninr. til gener'al for:-~mling€n i Studcntcrlwet GCli. 15.3.10fD.

Vexlrl.Jccndc udl2Jl af Stuc:enrerl"lllset.

Sic1en den [-;idd~nc.:p. best:'jT'else td:clte til har der V2f'et en stigende ir.teresse fra forc-.J<.el.lige f Dg, Of

Earlisationcr og [I""'L:;)pf=r i.ndenfor og udenfor LU"l.~'{er'Sitetet for at låne Stuclenterhuset til afnoldelse

af forskellige reGer, fester, seni.narcr og andre arrar1gerr.ent.er'.

lfuset rar deledes V2C'et udlilnt til bl.a. litteraturvidenskab, fransk, jura, antroposofisl< foIUll,

t>-radion. Og det har """"t udlimt i 3 uger til DanrrarI<s radioo/!WJenhavs Radioo fremtidsværksted og

cafe, til afholdelse af Studenterrådets fagr-åds- og samfundssaninar og boligaktion, samt forskelljge

andre arrangerrenter.

De fleste af disse arrangenenter og udlån har for.lOOet uden større probl«ær. Lånerne hargenerelt

taget hånd Oil huset og efterladt det i sanne stand sem de overtDg. Enkelte limere har endda været så

flinke at: forære es en gpve og det er vi også glade for.

Ibg har der været enkelte episoder. hvor der blandt andet forsvandt en kaffel1'BSkine. sem vi har

måttet erstatte gennan inddragelse af en del af det erlagte delXlSitun. Og vi har også haft et pro

blem med et fag, san ikke ryddede ordentligt op efter sig og san ødelagde en del sf vtlr€S udsr!jykning

i huset. Men disse prob1erær har ikke været større end de har kunnet løses.

BesWelsen besluttede på et tidspunkt at opstille ocogle nænnere retningslinjer for på. hvillæ betin

gelser og til hvilk'l generelle formål vi kunne udlåne Studenterhuset. Det w.ente vi var rødvendigt

for bl.a. at undgå at huset blot udviklede sig i retning sf en slags selskabslokaler for universi

tetsstuderende. Dee ser da også ud til, at vi har undgået dette idenneforbindelse.

Derfor finder vi i bestyreIsen at der ikke er nogen grund til at ændre på den politik vi !'.ar ført

rred hensyn til ucHm af huset. Det vi sige at Sb..ldenternwct ~tadig; k.?n udlånes genr~em ansegring

herall hvis ucilmet faIder indenfor de Ilenerelle retningslinjer for fom&l rred lånet.

på Studenterbuset og Husgruppens ve[!J1e

EQcking;'naster Jørn Graabæk Nielsen.

~ ~~.eL....



Foreningen Studenterhuset

ved

KØbenhavns Universitet

KØbmagergade 52

1150 KØbenhavn K.

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen Studenterhuset

torsdag d. 26/2-87.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Vedtægtsændringer

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Evt.

Ad 1) Henning Rose blev valgt til dirigent,. og Ole K. Jensen blev

valgt til dirigent.

Ad 2) Bestyrelsen aflagde beretning, og generalforsamlingen tog denne

til efterretning.

Herefter blev regnskabet for det forlØbne regnskabsår samt budget

og status fremlagt. Generalforsamlingen godkendte dette, og pålagde

samtidigt bestyrelsen at finde en egnet revisor.

Kontingentets stØrrelse blev indtil videre sat til 0,00 kr pr.

år.

Ad 3) Be.styrelsen orienterede om ændringen af §2, som bestyrelsen tog

anvaret for. Ændringen blev herefter "lovliggjort" og vedtaget

af samtlige fremmØdte på generalforsamlingen.

Ad 4) Generalforsamlingen vedtog at bevilge et tilskud til den psyko

logiske rådgivning "Regnbuen" til indkØb af papirvarer.

Herefter vedtog generalforsamlingen efter forslag fra den gamle

bestyrelse at pålægge den nye bestyrelse at

- skrive en oversigt over Studenterhusets

skæbne de sidste 4-5 år.

- kontakte alle mulige parlamentariske

kanaler (universitet, DVU, uddannelsespo

litiske ordfØrere og "pressen") via et

brev med oversigt, hvide program, vedtagel

ser fra Konsistorium osv. med henblik på
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Ad 4) (Fortsat) senere mØder.•

- at afholde en reception på et senere

tidspunkt på foråret, og invitere alle

berØrte parter.

Ad 5) Til bestyrelsen blev valgt

Lene Madsen

Jacob Soelberg

Jørgen Mikkelsen

Jan brendel

Pernille Reuter Johannsen

Jesper Theill Eriksen

Henning Rose

Helen Korsgaard

Ole K. Jensen

Bestyrelsen blev af generalforsamlingen pålagt at orientere

universitetet snarest om sin sammensætning.

Ad 6) Der var intet til dette punkt.

Dirigent: WtMV\.{\'I'~~

Referent: tfJJt~

D. 14/3-87.



København, 30-9-86.

Foreningen Studenterhuset
Købmagergade 50
1150 København K
tlf.: 01 13 65 92

REFERAT AF ORDINÆR SEPTEMBERGENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fastsættelse af kontingent

4. Planlægning af efterårets aktiviteter

5. Evt.

1. Valg af dirigent og referent

Christopher Morgenstierne blev valgt som dirigent og

Helen Korsgaard blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Ole K.Jensen gennemgik et udkast til et aktstykkB, som

Københavns Universitet har sendt til Direktoratet.for de

videregående uddannelser og til Foreningen Studenterhuset.

I aktstykket stiller Københavns Universitet vederlagsfrit

lokaler til rådighed for Foreningen Studenterhuset og giver

driftstilskud til studenterhuset på 650.000 kr. pr. år i

fem år. Udover de årlige driftsudgifter er der i aktstykket

anført 500 - 700.000 kr. til ombygning af lokaler. Bestyrel

sen formoder de 500 -700.000 kr. er afsat for det første

år.

Derudover har studenterhuset været udlånt til Foreningen

Karneval i Maj. Det forløb uden problemer.

Ole meddelte, at porcelænsforretningen på hjørnet af ~e~~6~~

~~~ og Krystalgade gerne vil have udstilling i vinduerne

ud til Købmagergade. Det blev ikke vedtaget, da vi allerede

har en Amnesty International udstilling i vinduerne.

Der blev foreslået at sende oplysning om aktstykket ud til

fagrådene ved Københavns Universitet. Jens påtog sig at

skrive en artikel om studenterhusBt til Q-bladet, nr.20.



Udover bestyrelsens beretning gav Kalle Birck-Madsen en

beretning fra rådgivningsgruppen. Den psykologiske rådgivning

har haft åbent hver onsdag aften i et år. I øjeblikket be-

står rådgivningsgruppen af 8-10 mennesker, som konsul-

teres af 4-5 brugere. I alt har 10-15 mennesker henvendt

sig for at få rådgivning i det forløbne år.

3. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4. Planlægning af efterårets aktiviteter

En PR-gruppe blev nedsat bestående af Jan, Jørgen, Lene,

Jens, Ole og Helen.

Det blev vedtaget at lave en række åbne af tenarrangementer

i efteråret: Torsdag den 30. oktober blev fastsat som den

første aften. Jakob vil undersøge mulighederne for Billed

stofteatret, Lene vil undersøge mulighederne for et lyrik

arrangement og Ole vil kontakte Studenterrådets kvindeteater

gruppeO~røve at fremskaffe studenterhusets·filmapparat.

Næste bestyrelsesmøde vil blive d. 7-10, hvor d. 30 oktober

vil blive diskuteret.

Det blev vedtaget,at hvis finansudvalget godkender aktstykke~

skal der indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen bemyndiges til at indgå i forhandlinger med

universitetet frem til generalforsamlingen.

5. Eventuelt

Der var intet under punktet eventuelt.

som referent: som dirigent:

r~· LL M__~,-'
~~Æt~her MOfgenstierne



FORENINGEN STUDENTERHUSET
v. Københavns Universitet
Købmagergade 52
1150 København K

Beslutningsreferat af ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:

l) Valg af dirigent/referent

2) Orientering fra bestyrelsen

3) Ændring af vedtægter

4) Evt.

ad l: Bo Brandt/Jan Brendel

ad 2: Bestyrelsen orienterede om baggrunden for ønsket om

vedtægtsændringerne - nemlig Universitetets forhandlinger

med Direktoratet for de videregående uddannelser. De revidere

de vedtægter blev gennemgået.

ad 3: Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt.

ad 4: Intet at bemærke

Bo Brandt

(dirigent)

/7~~
J~n Brendel -

(referent)



FORENINGEN STUDENTERHUSET
v. KØBENHAVNS UNIVERSITET
Købmagergade 52
1150 København K

Referat af ordinær generalforsamling 27.2. 1986

Dagsorden:

l} Valg af dirigent/referent

2) Bestyrelsens beretning

3} Indkomne forslag

4) Valg til bestyrelsen

5) Evt.

ad l: Ole K. Jensen / Jan Brendel

ad l: Siden den stiftende generalforsamling har Universitet

godkendt de nye vedtægter for Foreningen Studenterhuset

samt på et møde i december i KF godkendt det reviderede

driftsbudget for Studenterhuset, som nu er sendt videre

til Direktoratet for de videregående uddannelser. Studenter

huset er åbenbart ved at blive en prestigesag internt i

Københavns Universitet, som agter at føre sagen helt op

til undervisningsministeren, hvis ikke DVU accepterer

Studenterhuset denne gang. Fakulteterne har ligeledes accepte

ret en fornyet bevilling til huset, især efter at vi kunne

oplyse, at annum forventes nedskrevet i takt med husets

etablering og evt. overgang til delvis selvfinansering af

enkelte aktiviteter. Seneste rygter sigp-r dog imidlertid,

at Universitetet har fjernet nogle af de ombygningspenge,

som var afsat til Studenterhuset, fra budgettet i år. Det

kan evt. sinke vores planer. En alternativ (del)finansering

. at huset kunne foregå i samarbejde med DIS og/eller Internati

onal Student Centre (ISTC), som mod betaling evt. kunne

tænkes at henlægge deres arrangementer med udenlandske

studenter her.lGeneralforsamlingen diskuteredn en evt.

igangsætning af aktiviter uden tilskud fra universitet.

Flertallet mente dog, at en sådan fremgangsmåde kunne

være et argument for nedskæringer i kommende bevillinger.

Efter denne diskussion redgjorde den psykologsike rådgiv-

ning "Regnbuen" samt den sOCialfg økonomiske rådgivning

for deres aktiviteter. Begge aktiviter har endnu ikke haft

den store 'publikums '-tilgang, hvilket dog ikke blev begrundet
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med et manglende behov, men snarere ansås at have PR-mæssige

problemer s·om årsag. Bl.a. må officielle rådgivninger som

-regel ikke ~envise klienter på venteliste til.Studenter

huset, da der ikke er tale om professionelle folk, men

om hjælp ydet af studerende. Den psykologiske rådgivning

foreslog, at aktiviteter i huset samles på en fælles dag.

ad 3: Bestyrelsens forslag om en tilføjelse til vedtægterne,

som giver hjemmel til opkrævning af kontingent,afvistes

af generalforsamlingen, da det ikke havde været offentliggjort

i forbindelse med indkaldelse. Forslaget henvistes til general

forsamlingen i september måned.

ad 4: Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Jan Brendel, Ole

K. Jensen, Lene Madsen, Jens H. Rasmussen, Jakob Soelberg

Jørgen Mikkelsen, Jørn Bo Nielsen, Kjell Erik Hansen. Som

suppleant valgtes Kalle Birck-Madsen.

ad 5: Intet at bemærke.

Som referent: Som dirigent:

Ole· K. Jensen



febr. 1986

ADRESSELISTE FOR STUDENTERHUSETS BESTYRELSE

Jan Brendel, Edisonsvej l BI! 1856 Frederiksberg C, 01-31 92 31

Lene Madsen, Korsgade 72 st. tv. ,2200 Kbh. N 01-39 91 21

Jakob Soelberg,

Jørgen Mikkelsen, Dannebrogsgade, 48V 1660 Kbh. V 01-31 00 38,

Ole K. Jensen, Dannebrogsgade 20 IV 1660 Kbh. V 01-22 84 40•

Jørn Bo Nielsen, Prøvestens Alle 5, 2300 Kbh. S Ol-55 55 79

Keld-Erik Hansen, Nørre Alle 13 GIV. 2200 Kbh. N 01-35 36 63,

Jens H. Rasmussen,Matthæusgade 32st . th ., 1666 Kbh.V 01-23 88 10

bestyrelsessuppleant:

Kalle Birck-Madsen, Rådmandsgade 45 AI, 2200 Kbh. N 01-85 76 89



STUDENTERHUSET VED

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Referat af stiftende generalforsamling for

FORENINGEN STUDENTERHUSET; 31.10. 1985.

Dagsorden:

l) Valg af dirigent/referent

2) Vedtagelse af vedtægter

3) Valg af bestyrelse

4) Evt.

l) dirigent: Kim Carstensen, ref: Bo Brandt

2) Jens H. Rasmussen fremlagde et forslag til vedtægter.

Ifølge disse er generalforsamlingen (i februar og september)

øverste myndighed med et repræsentantskab (repr. for aktivi

teterne) som rådgivende forum. Den daglige ledelse varetages

af bestyrelsen samt ansat fast leder. Der er indeholdt

bestemmelser til beskyttelse af minoriteter mht. ekstraordi

nær generalforsamling. (se vedt.) Vedtægtsforslaget blev

godkendt enstemmigt.

3) Valg af bestyrelse: Lene Madsen (forkvinde), Roman Birenbaum,

Jan Brendel (sekr. " Jørgen Mikkelsen (in absentia, økonomi),

Jørn Bo Nielsen, Jakob Soelberg, Ole K. Jensen. Som bestyrelses

suppleant valgtes Bent Gringer in absentia. Bent G. har

imidlertid meddelt (efter generalfors. ),at han ikke modtager

valget.

4) Brev fra Københavns Internationale Teater (Fools) vedr.

lån af huset. Vi melder tilbage, at vi IKKE kan støtte ansøg

ningen, da vi ikke har en godkendt aftale med universitetet

om brugen af huset. Under alle omstændigheder skulle universitetet

være spurgt om udlånet. Principielt falder ansøgningen ind

under Studenterhusets formål. Ole K. Jensen skriver et brev

om sagen til universitetet. Bestyrelsen pålagdes at'~ræsentere"

"Klaptræets" regning for biografs to le for Rastrup-Andersen

fra universitet.

ref.Bo Brandt
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S~UDENTERHUSET VED

KØBENHAVNS UNIVERSITET

REFERAT AF STIFTENDE STORMØDE I STUDENTERHUSET DEN 21. JUNI 1984.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Orientering om Studenterhuset.

4. Vedtagelse af vedtægter for Studenterhuset.

5. Godkendelse af aktiviteter.

6. Godkendelse af aftale med universitetet.

7. Indkaldelse til møde i aktivitetsråd og fællesråd

den 28. juni 1984.

8. Vedtagelse af bemyndigelse til fællesrådet vedr. grundlaget

for Studenterhusets drift indtil stormøde den 4. oktober 1984.

9. Eventuelt.

Valg af dirigent og referent.

Kim Carstensen; fra kultursociologi valgtes til uiriqent; som

Lefe~e~ter vaigtes Susanne Bentkjæ~· (samfundsfag) og Bo Brandt

(fysik).

Godkendelse af dagsorden.

Ingen af de 63 fremmØdte havde indvendinger mod dagsordenen.

Orient~ring om Studenterhuset.

BAnt Gringer (samfundsfag) fra Studenterhusgruppen orienterede om

historien bag Studenterhuset, om udviklingsplanerne og om Studen

tarhusgrDppens arbejde indtil stormødet. Der henvises til det

uddelte ba.ggru:1dsmateriale, ·som - så langt oplaget: rækker - kan

få:> ved he,_ vendelse til 'Studenterhusgruppen.

på spØrgsnål fra salen præciserede Bent, at det fra universitetets

side er en forudsætning, i.t de i huset eksisterende 'Jeboelses- og

butikslejerL'ål ikke kan ops:,~es, og at S'c:udenterhusgruppen heller

ikke Ønsker 1ette.

Vedtagelse af vedtægter for Stu~enterhuset.

Jens Christian Hesse Rasmussen (jura) fortaite om tankerne bag den
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struktur for Studenterhuset, som lå til grund for Studenterhus

gruppens forslag til vedtægter. Der var i Øvrigt en rettelse til

dette: I forslagets § 9,stk. " henvises til § 7 - det skal være

til § 8.

Den efterfølgende diskussion koncentrerede sig om fØlgende punkter:

a. En quorum-bestemmelse - hvor mange skal der være på et lovligt

indkaldt stormøde, fØr dette er beslutningsdygtigt? Under henvis

ning til, at stormØdet principielt omfatter 25-30.000 mennesker

- samtlige studerende og ansatte ved universitetet - opgav man

at indføje en sådan bestemmelse.

b. Regnskabsåret, forelæggelse af regnskab og budget for stor

mØdet. på baggrund af en indsigelse mod, at vedtægterne ikke inde

holder en bestemmelse om regnskabsåret eller om tidspunkt for

regnskabsaflæggelse svarede Jens, at regnskabsåret forudsætnings

vis må være kalenderåret, da Studenterhuset er Økonomisk afhæn

gigt af universitetet, og at regnskabsaflæggelsen af samme grund

må afvente universitetets endelige regnskab.

Efter en diskussion af dette svar enedes stormødet om følgende

ændring af forslagets § 10,stk. 1 og 2:

at præcisere, at budget og regnskab skal udarbejdes hurtigst

muligt.

c. Annoncering af stormøde. I vedtægtsforslagets § 5,stk. 4,

tilfØjedes:

", blandt andet i Universitetsavisen" umiddelbart inden punktummet

for at sikre, at alle medlemmer af stormØdet får meddelelse om

afholdelse af stormØde med behørigt varsel. Det blev i denne

forbindelse cplyst, at det stiftende stormØde var annonceret i

Universitetsavisen, omend med et kortere varsel p.gr.a. ferien.

d. Endelig diskuteredes det, om der i vedtægterne skulle .indfØjes

en yderligere beskyttelse af mindretal ved godkendelse af budget

forslag og nedlæggelse af aktiviteter. Ved afstemning bortfaldt

disse forslag.

Herefter vedtoges Studenterhusgruppens forslag til vedtægter med

de ovennævnte ændringer.

Godkendelse af aktiviteter.

Bo Brandt (fysik) redegjorde for Studenterhusgruppens forslag til



aktiviteter - og til planerne herfor på længere sigt, herunder

aktiviteter, som endnu ikke kan startes op:

Udstilling, teater, projektbibliotek/tidsskriftcenter, projekt

grupperum. >Herefter præsenterede de forskellige aktiviteter under

Studenterhusgruppen sig:

Rådgivning, spise/værtshus, biograf, AV/grafisk værksted, finværk

sted og keramikværksted. Disse godkendtes af stormødet. I farten

var cykelværkstedet som aktivitet blevet udeladt af beskrivelsen

i baggrundsmaterialet; denne godkendtes ligeledes. Aktiviteter

som teater/gøgl og øverum blev bedt om at forberede en evt.

godkendelse til næste stormØde. Under dette punkt anmodede en

repræsentant fra KFS om lån af lokaler i Studenterhuset med regel

mæssige mellemrum; han henvistes til at aftale dette med sekreta

riatet, når dette var ansat.

Godkendelse af aftale med universitetet.

Jens orienterede kort om aftaleforslaget, som er udarbejdet af

universitetet og fremsendt til godkendelse i Direktoratet for de

Videregående Uddannelser. Det eneste åbne punkt var opsigelses

varslet - det blev besluttet at bemyndige fællesrådet til at

forhandle sig til det for Studenterhuset gunstigste (=~ængste)

opsigelsesvarsel. Herefter godkendtes aftalen.

Indkaldelse til møde i aktivitetsråd

~tivitetsrådene indkaldtes kl. 19QQ
og

og

fællesråd den 28. juni.

fællesrådet kl. 20QQ •

Vedtagelse af bemyndigelse til fællesrådet.

F~lgende vedtoges:

Fællesrådet bemyndiges til:

At afholde nødvendige driftsudgifter til f.eks. porto og kopiering.

At ansætte et midlertidigt sekretariat bestående af 4-5 personer,

hvoraf en formelt er sekretariatsleder, med hver 4-5 ugentlige

løntimer - ialt maksimalt 250 lØntimer.

Sekretariatet skal varetage følgende opgaver:

- byggesager i.f.t. universitetet.

- afklaring af bevillinger, det juridiske grundlag, nøglesystem,

oprydning m.m.

Endvidere skal fællesrådet udarbejde forslag til husorden og

budget til forelæggelse for stormØdet den 4. oktober 1984.
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Eventuelt.

Der oprettedes en adressel~ste med ang~velse af ~nteresse for

bestemte aktiviteter til brug for evt. udsendelse af materiale.

MØdet sluttede med en rundvisning i Studenterhusets lokaler.

Kim Carstensen

Dirigent.
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VEDTÆGTER FOR STUDENTERHUSET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET.
=======================================================

som vedtaget på STUDENTERHUSETS stiftende stormøde d. 21. juni 1984.

§ 1. Husets navn er STUDENTERHUSET .

§ 2 •. Studenterhusets lovlige værneting er København.

§3. Huset fungerer med tilskud fra Københavns Universitet, i universitetets
bygninger i Købmagergade 50 - 52 på vilkår fastsat i aftale parterne efter
nærmere forhandling.

§ 4. Studenterhusets formål er at skabs et tværfagligt, studentersocialt og
-kulturelt tilbud til de studerende ved Københavns Universitet.

§ 5. Husets øverste besluttende organ er stormØdet.
stk. 2. Stormødet består af alle studerende og ansatte ved KØbenhavns Universi
tet. Medlemmer af stormødet er tillige de personer, som har fast tilknytning til
aktiviteter godkendt af stormødet.
stk. 3. Ordinært stormøde afholdes 4 gange årligt, en gang i hvert kvartal.
Ekstraordinært stormøde afholdes, når det besluttes af fællesrådet, eller når
et aktivitetsråd begærer det, eller når et i husordenen nærmere fastsat antal
medlemmer af stormødet fremsætter begæring herom overfor fællesrådet. Stormødet
ledes af en dirigent valgt blandt de studerende og ansatte ved KØbenhavns Uni
versitet.
stk. 4. Meddelelse om dagsordensforslag og tidspunkt for stormødets afholdelse
udsendes af fællesrådet senest 14 dage inden stormødet, og offentliggØres bl.a.
i Universitetsavisen.

§ 6. Fællesrådet varetager via sekretariatet de~ daglige drift af huset samt
drageL omsorg for uaførelsen af de at sr;ormØdet trufne beslutni"ger.
stk. 2. Fællesrådet består af en repræsentant fra hver af de dertil af stormø
det gOdkendte aktiviteter.
stk. 3. Aktivitetsrådene udpeger hver en repræsentant til fællesrådet. Samme
person kan kun repræsentere en aktivitet i fællesrådet.
stk. 4. Aktivitetsrådene er selvbestemmende f.s.v.a. beslutninger, der ikke be
rØrer de Øvrige aktiviteter.
stk. 5. Aktivitetsrådene består af medlemmer af stormØdet med fast tilknytning
til den pågældende aktivitet.

§ 7. Stormødet vedtager efter indstilling fra fællesrådet en husorden, som fast
sætter de nærmere regler for husets daglige benyttelse og øvrige regler.
stk. 2. Stormødet kan beslutte at stille lokaler og andre ressourcer til rådig~

hed for institutioner, grupper og personer på vilkår fastsat ved nærmere for
handling mellem parterne.

§ 8. Fællesrådet ansætter et sekretariat og andet centralt virkende personale.
stk. 2. Aktiviteterne ansætter indenfor de budgetmæssige rammer selv evt. per
sonale.

§ 9. Sekretariatet ledes af en person ansat hertil af fællesrådet i.h.t. § 8.
stk. 2. Sekretariatet drager omsorg for udførelsen af fællesrådets beslutninger.
stk. 3. Sekretariatslederen er overfor universitetet ansvarlig for udarbejdelsen
af budget og regnskab.
stk. 4. Sekretariatet har status som aktivitet og repræsenteres som sådan i fæl
lesrådet af en person,der ikke er sekretariatslederen.
stk. 5. Sekretariatslederen deltager i alle fællesrådets møder men har ikke stem
meret heri.

§ 10. Fællesrådet udarbejder efter indstilling fra aktiviteterne forslag til
budget, som fremsættes for og godkendes af det førstkommende stormøde.
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stk. 2. Fællesrådet udarbejder efter endt regnskabsår regnskab og status, som
godkendes af stormødet.
stk. 3. Stormødet vælger hvert år en statsautoriseret revisor til revision af
husets regnskab.

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved beslutning med simpelt fler
tal på to på hinanden fØlgende stormØder, hvoraf kun det ene kan være ekstra
ordinært.
stk. 2. Ændringsforslag skal stilles senest en måned før stormødets afholdelse.
stk. 3. Vedtagne vedtægtsændringer træder, med mindre senere ikrafttræden er
bestemt i forslaget, i kraft d. l. i den følgende måned, dog tidligst 14 dage
efter ændringens endelige vedtagelse på stormødet.

§ 12. Studenterhusets ophØr kan besluttes efter proceduren i § ll.
Stk. 2. Ved Studenterhusets ophØr tilfalder husets aktiver formål ved Københavns
Universitet, der opfylder Studenterhusets formål, jfr. § 4.




