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A.rtikdtt.
t::nl.v.-r h<Jr ~um medlem <11 ~miundet rel III sociaJ tryghed og har krav på. al r konomiske. sociale og
kullun::lle rettigheder. d.:r er uundværlige for hans værdighed og hans personligneds frie udvikling. gen
nemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmebe med hver stats
cr,ll.anisathln ug hjælpekilder.

..\rtlkell.J.
I. Enhver har ret til arbejde, lil fril valg af beskæftigelse, til relfærdige og gunstip: arbejdsvilkår og til be
~li.yl1e1se mod arbejdsløshed.
~ ;;nhvcr har uden {arskel ret tillige løn for lige arbejde.
1. t=:nhvel, der arbejder, har ret til el relfærdigl og gunsligt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie
en menne.~keværdjgtilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesfuranstaltninger.
•1 r"lwer har ret til at danne og indlræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

ArtLkd 2-1.
Enhver har ret til hvile og frilid. herunder en rimelig begrænsning af arbejdSliden, og til periodisk ferie
med løn.

Artikd.l5.
I. fnhver har ret til en sådan levefod, som er lilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære,
herunder lil føde. klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af
arbejdsløshed. sygdom. udarbejdsdygtighed. enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed un
der omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
2. MØdre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal. hvadenten de er født i eiler udenfor
ICgleskab. have den samme sociaJe beskyttelse.

AJIiILoI ~.
I. Enhver har ret lil undervisning. Undervisningen skaJ være gratis. i det mindSle på de e1emenlære og
grundlæggende trin. Elementær undervisning skaJ vtere obligalarisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gø
res almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere uno
dervisnill!!.
2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respek
len for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme fornåelse. tolerance og ven
skall mellem ajle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede Na
tioners arbejde til fredens bevarelse.
J. I-or.cldre har førsteret til at væl~e den form for undervisning, som deres børn skal have.

AJIiIL.U7.
L Enhver har ret til {ril at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunslnydelse og til at blive delagtiggjort i
\lidenskabens fremskridl og dens goder.
.:!. t:nhver hu RI lil beskyttelse af de moralske og malerielle interesser, der hi.:lrører fra en hvilken som
hellil vKlenskllbelig.linerzr eller kuns!.nerisk frembringelse, som vedkommende haJ skabt.

AltilleI 2ll.
lnhver har krav på en social og inlernational orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og
friheder fuldlud kan virkeliggøres.

AJIiILelZ9.
l. Enhver har pligter overfor samfundet. der aJene muliggør personlighedem rrie og fulde udvikling.
2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet ,ie .begI"ænsninger, der er
filSlSal i loven aJene med det fonnåJ at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen lil andres rettigheder og
{riheder og med det {onnål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offenllige orden og det al·
mene vel stiller i el demokratisk samfund.
3. Uis.sc reltigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i sirid med De forer'ede Nationers formål og
princ;ippc:r.

An.elJO.
Inlel i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat. gruppe eller enkeltperson hjemmel til at ind·
ladc sig på nogen virksomhed eller forelage nogen handling, der tilsigter al nedbryde nogen af de heri op-
regnede rettigheder og friheder.

Uniftrsal Declantion CIf Human kiahts (Danish)
OPVI5.

VERDENSERKLÆRINGEN
OM

MENNESKERETTIGHEDERNE

De forenede Nationers officielle tekst til verdenserklæringen om meTl1U!
slærerrighedeme foreligger på de fem officielle sprog: engelsk, fransk. ki
nesisk. russisk og sponsk. Den følgende oversæt/else er udmbejdel af
Danmarks udenrigsminirurium.

DE FORENEDE NATIONERS INFORMATIONSKONTOR
H. C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V



VElIDENSERKLÆlUNGEN OM MENNESKERETI1GI~"'.DERNE

Vedtaget og offentliggjort den IO. december 1948
af De forenede Nationers Generalforsamling

INDLEDNING
Da anerkendelse af den mennesket lOOende \lærdighed og al" de. lige og ufortabel ge rettigheder for alle.
medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i ...erden,

.. tiJsidesættelse af og foragt for menneskereuighederne: har ført til barbariske h.andlinger. der har op
rørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale· og trosfri
ned og frihed (or frygt og nød, er blevc:l forkyndt som folkenes højeste mål•

.. det er af afgørende betydning, at menneskereUjghedeme beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en
sidste udvej skal tvinges til al gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse,

..dd er af afgørende betydning at fremme ud...iklingen ar ...e.nskabe1ige. forhold mellem nationerne,

.. Dc forenede Nationers folk. i pagten påny har bekræftet deres tro på fundamentale menneskereuighe•
der. på menneskets værdighed og ...ære og på lige rettigheder for ma:nd og kvin1er. og har besluttet at
fremme sociale fremskridt og højne le...evilkårene under større frihed,

.. medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med De forenede Nationer at arbejde for fremme af
IJmindeJig respekt (or og overhoJdeht af menneskeleujgbedel og fundamentale: frlhed3rettigheder,

.. en (æUes forø1eJse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning fer den fulde ...irkeliggØ
relse af denne forpliglelse,,,--..

PLENARFORSAMLINGEN
derfor nu denne VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERElTIGHEDERNE som et fælles mål for
~e folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert sarnfundsorgan stedse med denne
erklæring for øje skal stræbe efter gennem undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse rettig
heder og friheder og gennem fremadskridende nationaJe og internationale foransta1tninger at sikre, at de
anerkendes og o\lerholde.s overalt og effektivt, både blandt befolkningerne, medlemiStaterne og blandl be
folkningerne i de områder. der befinder sig under deres styre.

AnlbII.
AUe mennesker er født frie og lige i værdighed og reUigheder. De er udstyret med fornuft og sam...ittighed,
og de bør handle mod h\lerandre i en broderskabe~sånd.

_1.
Enhver har kra\l på aJle de rettigheder og friheder. som nævnes i denne erklæring" uden forskelsbehand·
Jing af nogen art, f. eks. på grund af race, farve. køn. sprog. religion. politi."lk eJler 3n,ien anskuelse. nalional
eDer social oprindelse. fonnueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.
Ocr skal heller ikke gøres nogen fonkel på grund af det lands eUer områdes jurisdiktionsforhold eller poli
tiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenlen deue områd,-: er uafhængigt, under
ronnynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets sU\lerænitet på anden m<ide er hegrn:nset.

_3.
Enhver harrel til li.... frihed ogpel'S(lnlig sikkerhed._...
Ingen ml holdes i &la...eri eller trældom; sla\leri og sla\lehandel under alle former skal vrere forbudt.

....... 5-
Inlen må underkastes tortur eDer gnJsom, umenneskelig eller vanærende behandling eller Slraf.

......."Ethvert menneske har overalt i verden ret til at bli...e anerkendt som rewubjekt.

AnlbI7.
Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttc!se. ~J1e har ret
tillige beskyttelse mod enh\ler forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og I,'od enhver tilskyndelse
til en d.dan fonkelsbchandling.

AnlbIL
Enhver har ret til en fyldestgørende- oprej.sning ved de kompetente nationale domstole for handlinger. der
kJlltnker de fundamenlale rettigheder. som forfatningen eiler kwen giver vedkommende.

ArtiI<d9. 7

Ingen må undc:rkastcs .,.:( 'g anholdelse. tilbageholdelse eller landsforvisning.

Artikd IO.
Entw~r har under fuld ligeberettigelse krav på. en ~lfæroig og offentlig behandling ved en uafhængig og
uparllsk.domS1?I, når der skal træJTes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med
hensyn 111 en hvilken som he1Jt mod ham rettet strafferetslig ankjage.

Artlld II.
I. En.hyer~ der ankla~es for et strafbart forhold. har ret til at blive anset ror uskyldig, indtil hans skyld er
godt&lort l henhold III lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier der er
fornødne for hans forsvar. •
~. In~cn må an~s f~r skyldig i. noget ~trafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse. der
Ikke I henhold td nalIonaJ eller internatIonal ret var sln1bar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal
heller ikke kunne idømmes strengere straf end fa:;tsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.

AnikdI1.
Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespon"dance, ej
heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod s!dan indbL1nding eller
angreb.

Artlldl3.
I. Enh...er har ret til at beva:re sig frit og til frit at ...ælge opholdssted indenfor hver stats grænser.
2. Enhver har ret Iii at forlade e! hvilkel som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget
land.

Artlkd 14•
I. Enh"'cr har ret til i andre lande at søge og få tibtlet asyl mod forfølgelse.
2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller
fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper.

Artlld 15.
I. Enhver har ret til en nationalitet.
2. Ingen må vilkårligt berfvc.s sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte na.tionalitet.

Anikd 16.
I. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd Og kvinder,
der har nået myndighedsalderen. ret til at gifte sig og stifte familie. De har kra'" på lige rettigheder med
hensyn til indgåelse af ægtc:skab, under ægteskabet og ...ed dettes oplØsning.
2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens
beskyttelse.

Artlld 17.
,. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre.
2. Ingen må vilkårligl berøves sin ejendom.

ArtiI<dl8.
Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion el
ler tro og frihed til enten alene eiler i fællesskab med andre. offentligt eller pri...at. at give udtryk for sin re
ligion eller tro gennem undervisning, udø...else, gudsdyrkelse og o...erholdelse af religiøse forskrifter.

Anikd 19.
Enhver har ret til meningS- og ytrin,pfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden ind
blanding og til at !Øge. modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel
og uanset landegrænser,

Artlld20.
I. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
2. lngen kan tvinges til at være medlem af en forening.

ArtiIld 21.
l. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit vaJgte repræsentanter.
2. Enhver har rel tillige adgang til offentlige embeder og hverv i :'lit land.
3. FolkeiS ilje skl1l være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem pe-
riodiske og irkelige ...alg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning elter
tils...arende frie afslemningsm!der.
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Der er så megen, i verden, der er for meget.
Vel særligt nu, i denne førtidskrigssituation. Hvorfor ikke tage bestik af, hvad dets under
gangsform er - så det er livet, der leves, kærligheden, der vinder, uden krigen.

KULDEN.

Et sammenstød af uforenelige - sider der ikke vil ha' med hinanden at gøre - sider af kulde, der
ikke kan række ud; og et møde, hvor varmen imellem - gnisten der findes ved at mødes - udlades i
destruktion af centres periferi - organismer og død - i en proces afhinandens smerte - over?

Men er der smerte, hvor ikke er?

Menneskeligt ser man sig selv i den andens undergang; problemet der førte til at det kom så vidt,
vildført, vildledt, fortabt af en større helhed hinanden imellem, vider ingen af - fordi bevidstheden
ikke var eller kunne bevæge sig derhen.

Kan bevidsthedens ikke-væren overhovedet forstås?

På det religiøse område, der hvor også djævle må træde varsomt - og engle, disse blivende feer,
der tager imod og fordeler: på dette område bevæger vi os kun sammen som sjæle fra samme
kilde, og altid kommer vi med igen.

Kalle f Regnbuen.
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Det Etiske Regn~,(ab

i kort begreb

Et Etisk Regnskab udarbej
des med jævne mellemrum
at en gruppe, som omlatter
!lest mulige interessenter.

Et Etisk RegnSkab skal
offentliggøres. uanset om
dets resultater er ubehageli
ge for en eller flere interes
senter.

Et Etisk Regnskab giver ikke
mulighed lor at identificere
enkelte personers besvarel
ser.

El Etisk Regnskab giver
ingen interessent monopol
på at fortolke resultatet. For
tolkningen sker i en fortsat
samtale mellem interessen
ter.

Et Etisk Regnskab er ikke et
strategisk redskab, som en
enkelt interessent kan bruge
til al fremme sine mål. Den
indbyrdes balance mellem
interessenter sikrer mod
ensidighed. Opfølgning fin
der sted på punkter, som
parterne er enige om, er kriti
sable.

8_ Hvad er grænserne tor et
Etisk Regnskab?

El Etisk Regnskab kan ikke
sikre enighed. Det bygger på til
lid og ansvar, og det kan over
tid udvikle enighed. Hvis nogen
afviser at deltage, kan de ikke
tvinges til deL Men et nej Iii at
deltage er blot en anden 
negativ - måde al deltage i den
samtale, som skaber organisati
onen. El Etisk Regnskab er ikke
objektivt. Dets resultater skal
fortolkes og kan omfortolkes.
Det beviser ikke noget, men
tegner et rigt og informativt bil
lede af, hvordan interessenter
opfatter deres forhold lil virk
somheden.

l'

7. Hvilke minimumskrav må et
Etisk Regnskab opfylde?

Et Etisk Regnskab bygges
op omkring fælles værdier,
som alle interessenter har
medvirket til at fastlægge i en
samtaleproces.

Et Etisk Regnskab bruger
spørgeskemaer til at "måle"
på udsagn, som er konkrete
udtryk for, hvordan interes
senter giver indhold til fælles
værdier.

inddrages. Skal et værdigrund
lag være brugbart, må det hver·
ken være banalt, selvmodsigen
de eller uoverskueligt.

6. Hvad er Etisk Regnskab?
Et Etisk Regnskab er en måling
af, i hvilken udstrækning en
organisalion lever op til de fæl
Jes værdier, den har forpligtet
sig Iii at folge. Det bidrager Iii
en samtaleproces. hvor værdier
bliver levende integreret i orga
nisationen. Det giver et omfal
lende billede af organisationens
forhold til sine ·Interessenter og
hermed al dens chancer for at
overleve og udvikle sig på lang
sigt.

I forhold til et traditionelt
regnskab omfatter et Etisk
Regnskab flere værdier, hen
vender sig til flere interessenter,
og er udarbejdet og fortolket af
alle interessenter.

5. Hvad er et værdigrundlag?
Et værdigrundlag er et samlet
udtryk for de værdier, som en
organisation er blevet enige med
sine interessenter om at følge.
El værdigrundlag er ikke udtryk
for værdier hos en enkelt inter
essent. Alie interessenter må

4. Hvad er tælles værdier?
En værdi er et mål og ikke blol
et middel til at realisere andre
mål. Fælles værdier er kriterier,
som organisation og interessen
ter er enige om at bruge til at
vurdere, om organisationens
handlinger er acceptable. Fæ'lles
værdier er ikke identiske med
hver enkelt persons værdier,
eftersom ingen person "går op i"
en gruppe eller en organisation.
Da værdier ikke kun angår
adfærd, men også motiver, har
de el element af usynlighed.
Først over lid kan man opnå tillid
til, at en organisation betragter
fælles værdier som mål, ikke
som midler til at realisere andre
mål. Det kræver harmoni mellem
Io'ærdier og handlinger.

3. Hvad er en interessent?
En interessent påvirker eller
påvirkes at en organisations
handlinger og er derfor part i
dem. En interessent kan være
en person eller en gruppe, som
omfatter mange personer. Det er
ikke på forhånd givet, hvem der
berøres af en handling, eller
hvem der skal repræsentere en
gruppe. Det afgøres i samtale
processen.

Det kan ske ved,
1) al de bliver enige,
2) at de bliver enige om, hvordan

de skal håndtere deres
uenighed. eller

3) at de bliver enige om, at de
ikke kan blive enige.

af professor, dr. phil. Peter
Pruzan og lek.tor, dr. phil. Q/e
Thyssen

2. Hvad er en samtaleproces?
Når man ikke kan forudsætte
enighed om rigtigt og forkert,
må de berørte parter forsøge at
diskutere sig frem lil enighed.
Det kræver en samtale, hvor
parterne definerer, hvem der
skal tale, hvad der skal tales
om, hvordan man skal tale,
hvor dybt man skal tale, og
hvordan samtalen skal begynde
og slutte. Ingen part uden for
samtalen kan styre den, og
ingen enkelt part inden for sam
talen kan diktere dens resultat.
Samtalens parter har hver
deres perspektiv. Derfor er
udgangspunktet konflikt. Men
samtalens mål er at afstemme
parterne i forhold til hinanden.

1. Hvad er etik?
Etik er ikke en facitliste over
rigtigt og forkert. Elik er heller
ikke en stærk personlig følelse
af, hvad der er rigtigt og forkert.
Del er vigtigt, at mennesker har
stærke personlige overbevisnin
ger. Men i el samfund med
mange livsformer kan man ikke
forvente, at alle deler disse
overbevisninger. eJler at man
kan bevise, at de er rigtige. En
handling er ikke etiSk, blot fordi
jeg kan acceptere den. Den er
etisk, hvis alle berørte parter
kan acceptere den. Etik handler
lige så meget om en samIaIe
proceS mellem parter som om
samtalens produkt i form al
handlinger. Samme handling
kan både være elisk og uetisk 
enten for to grupper på samme
tid eller for samme gruppe til
forskellig tid.

side 21

side 2

side 4

side 6

side 20

Det Etiske Regnskab
i kort begreb ..

Beretning 1991.

Status 1991 .

Proces og metode ..

Alle spørgsmål
og lal.

Indholds
fortegnelse

2 3



Hej Alle Grupper!!!

Fredag d. 1 oktober afholder Studenterrådet sin Semesterstart-

fest. De stiller selv en flok aktivister til div. vagter, men

der skal også findes en hel del "folk fra huset" placerede

i forskellige "nøglepositioner"

Gør hvad I kan for at finde (fri)villige og kontakte mig

snarest mulig.

-LC;X ~ /Carin

23.09.93
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M1ll:r foIED CAÆ- ARBlillEf I SIlJIElIDMEEI'~ a; = MJP. KrF~ CAFmB

ruocnrn 9:M !EL _ lliM'lIT I ær &\KElE~. JVF. SllJIH,'lIDffiElS <I!l'm'.~.

ID NmEÆr!l'S EN }J) II:C G1llÆE TIL JEITE ARIl&JIE.

( M roe--groppens nmrere muænsWringog_ fast-.1a>lgæ af de lå æ _te).

l. so.mrterl:n.JSE,!t præ;enteres idag i en p.ilil.iJæ.tim til stl.J:Ierwje ræd et l:ri.1J.f'rle af svin. sm: en
tOOt. '''kr~. slip sv:iret løs. og kan til fest! !".

fu~ af tankøl an stmmt.erhuset 9'E sviæst:i ikke synes~ 1ft.

aktive st::uJerEn:Ies~t i de respEktive universit:etsfag. ter stillfflterhust gen:m et

ed roe arlejde rette op lå dette imge. (Kopi af "Svirebillale og sviretekst" ved13gt).

2. St:lrlenterlnJæt præ:;enteres overfoc 1IlO(11ffiTTff gennan ''StulentertøE - Info". III". 4, rept:errber 1m
Si at sige u:Ieluldænle 9E DI.lSikstE.rl i Købelhavns AftEriliv Få t:rOOs af. at Stulmt:e.rtuæts hverdag

l::e5tår i en rædæ fag1.ige aktiviteter.

SiI.eæs synes CafE'81 S:lII m,siksted opprioritEret ift. Mern s::m TI:IIIIe an st:OOenærfaglig aktivitet

og_o
Ih En ægyndmde ~dning af st:WmterlnJset vak fra det faglige synes.~. kan et

ad hcc artejde etablEre gr:uaIlEget f O[" en talan:e nt1p. at 9<aOO En "festlig :fagl:igbedll.

3.S~. srm uie1tddæo:le llIJSiksted i detKø~ aftenliv. vil grm:let grntis arrejds

kraft og salg af '~al::at- øl" virke kcnku:rreocefarvridro1e ilt. aOOre lIllSiksteder i KøteJtøvn.

fu1d~ i rlette PJSbilat 00r~ af en ad 'to:. gru~.

4 .--e:-r.eC~ ~

U!ifM.~.
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YSEME~TERSTARTSFESTT
I,. OKTOBER

Stærke festofile krafter i Studenterrådets øverste ledelse har
besluttet, at medlemmerne skal kunne starte dette semester med

et brag af en fest.

Festen afholdes i en smuk symbiose med yDre alles centrale
mødested: Studenterhuset.

Festen vil i helt urimelig grad favorisere Studenterrådsmedlemmer
med store rabbater, billige øl, livebands og andet guf!

Så husk at betale dit kontingent, der giver dig mulighed for at deltage
i dette gaveorgie.

Vær ouenpd, sUp svinet Ios og kom lilfesLIf

Tid og sted:
Studenterhuset. Købmagergade 52 (ved Rundetårn).

Entre fra kJ. 20.00.
\ Husk din giro kvittering for betalt medlemskab giver dig adgang til

61- d_e_s_to_r_e_r_a_b_ba_t_e_r! -6



'<ære nyindskrevne studerende
VELKOMMEN TIL STVDENTERHVSET.

Studenterhuset er det fælles hus for alle studerende ved Københavns

Vniversitet på tværs af fakulteterne. Huset er hjemsted for en lang

række studenteraktiviteter: Musik, foto, international cafe, diskussions

grupper, psykologisk rådgivning, o.m.a.

Studenterhusets cafe, som du befinder dig i nu, er i semestret dagligt

åben Mandag og Tirsdag fra 12-18.00, Onsdag og Torsdag fra

12-24.00 og Fredag fra 12-03.00.

I cafeen foregår en række arrangementer, som live-musik, diskotek,

fester, debatter, teater, og naturligvis den almindelige kaffe- og øldrik

ning. Hvis du tegner et medlemsskab af Studenterhuset for studieåret

93-94 for den beskedne sum af 50 kr., opnår du at blive udsat for

vores yderst studenteJVenlige medlemspriser, hvad da også et enkelt

blik på pristavlen vil overbevise dig om. Medlemsskabet giver også

mulighed for at deltage i de forskellige aktivitetsgrupper, som huset

rummer, eller sågar oprette en ny, hvis interessen skulle være tii stede.

- Medlemsskabet giver dig også fri ddgang til en række arrangementer,

som feks. medlemsfesten, der bliver afholdt Lørdag den 6/11.

Men først er der RVS-FESTEN, Fredag den 17/9, med

både diskotek og live-musik ("TOMORROW IS ROME"). Fra kl.

20.00 uddeler vi de første 100 liter fadøl gratis, så kom i

god tid. HUSKDITGYLDIGEARSKORT!
Altså: Tegn dit medlemsskab i baren nu!

Hvis du vil vide mere, findes der en gul årsbrochure i baren. Heri står

de fleste af de ting, som er værd at vide om Studenterhuset



København, d. 17.9.1993.

Ændringsforslag til vedtægter;

Generalforsamlingen i Foreningen Studenterhuset, 25. september 1993.

Forslag:

Paragraf 22, stk. I. ændres til "ordinær generalforsamling afholdes to gange årligt i

marts og september".

Med venlig hilsen;

Annette Stæhr

Birgitte Ernst

Rigmor Tetevide
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danske problemer. Der er jo
allerede peget -pa de mulig
heder, der ligger i semina
riekapaciteten.

Reklame
og
realitet
AF MOJlTEN PALNER
Sohuwej 104
2860Søb!wg
---------

H vis du vilse, bvorgodtet
bestemt produkt sma

ger, behøver du - hedder dett
en TV-reklame - bare at luk
ke øjnene. Men behøver do at
lukIre øjnene - med ret beset
ligegyldige, forføriske rekla·
mer med kommercielle inter
esser .- 11M du præsenteres
for de miserable vilkar, som
ma:nge mennesker stadigvæk
lever under?

Og er de mange penge, 90IIl
er blevet indsamlet til fordel
fol" de udsultede og krigsafre
.ikke kun.en måde, hvorpa vi
betaler 08 fra egen darlig
samvitighed? Eller er sjælen,
oprigtigheden og medmenne
skeligheden også tilstede?

Set ud fra TV-reklamerne
er bla. negle, tykkelse, tæn
der, vasketøj, bleer og binds
sugeevne kimen til oovereti
ge1ige proble.:ne:r. Hvis for
brugerne da ikke ser lyset og
køber de produkter. der giver
ubegrænset ret' til at ase,
mase, rive og 83., spilde på
tøjet. stille. deres sjove sult
eller give SIIlåfolk og kvinder
sikkerhed og komfort de rigti
ge steder.

Men er de udhungrede s0
maliere sultne for sjov? Hører
de til de selvbevidste SWld
hedsapostl~, som hal valgt aJ
drig at blive fede? Bruger de
blødende ofre for etniske ud
rensninger på Balkan bind
med ek9tIa kraftig sugeevne?

Inden 1V 2 Nyhederne g;U
j lufter; præsenteres vi for re
klamer, 3I.Jll1 sl:M i skærende
iwntnst til de gruopvæk
keflde begivenheder. som. er
virkeligheden for millioner af
n~nnesk",r orer bele kloden.
Fa sekWJder efter reklamerne
er ophørt, dumper vi ned midt
i andres ulykke.

Jo TV el kontrasternes ka
IJ.B.1 - i den henseende afspeJ
ler mediet ganske verden om
kring os.

AF DtB VIG JENSEN
Unden!is7sUlgsminUtø (R)

H ar universiteterne den
rigtige rolle i dageDS

samfund? Dette ,gpørgsmal
stiller Peder Olesen Lanwm i
torsd3gskronikken og tager
dermed et tema op, der var
ivrigt debatteret i 60'ernes
univenlitetsrle.bat: eliteuni
versitet eller masseui1iVeTSi
tet. Peder Olesen I...aræn an
befaJer nænnest en tilbage
venden til det første.

Jeg tror ikke, at en sadan
tilbagevenden til tidligere
idealer er mulig eller 1mlIke
tig. For det første form der
er et meget stort pres på de
videregtende uddannelser.
Der er tibned bJ"ed politisk
interesse for at imødekom
me uddanne1aesbebovet, og
dette er ligeledes et stort
ønske fra befolkningens side.

For det andet fordi. et land
uden store naturressourcer
må satse på. at udvilde be
folkningens kundskabspo
tenliale til brug i mmgenda
gens servicesamfund.

Men det er et relevant
spørglllIlAI at stille, hvor~
ne ekspansion skal foregå.

Inden for de sidste 10-15
Ar er der sket en vis, men
ikke ubæmmet: ekspansion af
universiteterne, men den
væsentligste udvikliøg er fo
ret3get~ pa læreanstal
terne, på. ·mellemuddannel
eesinstilutioner og inden for
korte videreg1lende uddan
nelser.

Man kan i bøj i!!i'!~e.
om ViliarudiiYttS f Ats
panmODSIDUl:ighe<!er ~n
for mellemuddannelserne.
Disse udaaOl1eISeiS styrke
~ været deres k!3ie pro.:tt:xcrriemæriDg men det

samtidig været en barri-

~enar-~u ser, at disse o-
ler var Så sPeCiii1iiieiOOe og
Isolerede.

Jeg Vil derfor meget gerne
gå ind i en dndtelse af, om
den lm,lJelske ide med 1l.2Q!r
teclmichse,. altså institutio
ner for flere mellemuddan
nelser, kan 'være et svar på

Og i dag er universite- Er optagelsessystemet
terne tilmed langt: bedre ru- retfærdigt, og vil det orer-
stet til denne opgave. Denn bovedet nogensinde blive
uddannelsesstru m opfattet som sadan?' Et gy-

ar-, t- og stem, der giver goder til
tol'Skei1Ui<iaIiIeIse! giJr de nogle og nægter disse til an-

M en uanset omen øpoly- iiiiiIiiZf fol' universiteterne dre, vil altid blive udsat for
tcclmicll-kunstruk- de at bidra e u voldsom kritik, især når det

tion lykkes eller ej, må uni· se i bredden c oroi- drejer sig om goder, der op
versiteteme og Iær~l:ai-- veauet og foretage en ud- fattes som afg0l'ende i livs-
terne påtage IlIg en YæJgejSe til klJlldiaat- o fOl forløbet.
væsentlig del af uddannel- SJremiveauel nJVeTSlte-[ lnførelsen af kvute 1I-3Y-
sesopgaveme i &WtfwJdet, Iterne bar desværre ikke haft tstemet, bvor 6upplerende
saledes som det ogsa blev sa.let Ved al indse disse mu- kvalifikationer indgår, er i
resultatet af 60'ernes UDi- 1igheder, men deI1 erken- hvertfaldtænktsomforbed-
versitetsdndteise. . delse vil givet·komme. ring af optsgelse:n.

I en .ledende artikel sam
me torsdag skoser leder~

slaibenten mig..for at have
været optaget af folkeskole
reformen" på bekostning af
de videregaende uddannel
..".

Hvor hukommelsen dog

'" kort.
Inden for det sidste år har

et flertal af txilitisIæ partier,
herunder mit eget, gennem
ført en plads- og økonomiaf
tale, en forskeruddanneises
-reform og en styrelses
reform, som univenliteter
og læreanstalter er fuldt 0p

taget af at genoemføre. De
må have rimelige vilkår til
uden væsentlige forstyrrel
ser at udføre den opgave, vi
bar pålagt dem.

Et vigtigt element i de nye
refOrmer er I ØYngtUidføreI
sen 31 hit optag, sam be~
aer, at 1iiSbfubonerttev
atgør.hVIDre ansøgerede OP'"

tager.
---neter derfor institutio
nernes ansvar, at de optagne
:nar ae riØdvendige kvafifik,,
liOnel', leii er sikker på :at
man vil·Je"·e op til dette an-
~.

?den vi må genoptage den
aluu-lfilieiide og nødvendige
drøftelse af univewtetern....
plads i morgendagens sam
lUrid.

SKRIV I BERLINGSKE TIDENDE

Kommentar fra Pressenævnet
I Beclingske Tidende søndag 25:1.93 siger forhenværende
minister Andenl Andersen i artiklen lIAdvarsel mod hård
toøe blandt politikere«: »Når Pressenævnet tager sagerne
OP. tyder det -pa, at de tager udviklingen inden for den politi
ske debat alvorligt... For at forebygge rnisforstaelser vil jeg
gerne gme Qilmærksom pil, at Pressenævnet indtil videre
~e har brugt sin focruelIe ret til at tage sager op af egen
drift, men udelukkende har behandlet sager,;IOm er indbragt
for nævnet af personer, SODI har meat sig lorurettet via me
dierne. Der er således ikke tale '0Dl, at IlæYIJet geImem ka
rnktecen af sager, som bar været til bebandling, har taget
stilling til de emner, medierne har beskæftiget sig med.
Kau Bluhme, 11U!d/em alp~

En mærkelig skattelettelse
Hvis man nu havde tillid til politikere, ville man måske.uden
videre glæde sig til den med uskatterelormen.. lovede skatte
nedsættelse. Men med erfaringens skepsis har jeg foretaget
en sammenligning mellem 1992- og 1994-skatteberegning.
Udgangspunktet er folkepensionens grundDeløb for 1992,
46.608 kr. plus en renteindtægt pil 323 kr.• i alt 46.931 kr.
Der var et 3 pet.'s fradrag, som udgjorde 1.399 kr.og et
pasanfradrag -pa 31.500 kr., altsa. til be5katning 14.032 kr.
Statsskatten var 22 pct., kommuneslmtten 30,8 pet. og Irir
keskatten 0,15 pet., og derved blev den samlede skat 1.514
kr. Ved »relormeoo er der intet 3 pct.'s fradrag, og per80n~

fradraget er kun 29.300 kr. Statsskatteprocenten andrager
her 14,5, og med kommunaJ- og lrirkeskat som ovenfor an
ført, er den samlede beskatningSJlfocent 46,05. og (kr.
46.931 ... 29.300) x 46.05 % giver en skat pil 8.118 kr. Det
vil sige, at i stedet for en skattelettelse Yille det være blevet
en forbøjeJse -pa ikke urindre end 604 kr. - eller mere end 8
pet. - hvis lIreformenll havde været i kraft for 1992. Er det
ikke mærkeligt, at det skal. kaldes en skatte~
løJ Kroner, Fjenneslewej 24, 2700 BnmsJuJj

Blandemaskinen i DR
Der er mange glimrende musikudsendelser i Danmarlts Ra
dio. Der er også en del musik, som man gerne undværer.
Den kan man lukke for. Men uden for de egentlige rnusikud
sendei.ser har det i mange år været skik at sprede umådelige
mængder af musikstykker, musikstwnpec, bidder af pop el
ler politiske sange osv. Når man sa. o8S\ tager i betragtning
de mange jingler, fanfarer og sære lyde, der indleder. afbry~
der og afslutter de fleste ud&endelser, vae det måske en ide,
at de ,ansvarlige for DR overvejer. om de medarbejdere, der
betjeiler blandemaskinerne. ikke bør begrænses i lkres akti
vitet. En gennemgribende sanering viUe være befriende.
Men i det mindste vil det være 'hensynsfuldt over lor de
mange, der hal' nedsat hørelse, at 1lI1dlade at spille musik,
når der tales. Musikken forhindrer simpelthen forståelsen af
talen. På sin vis er radioen gæst i hjenunel. Og den gæst,
der blæser -pa trompet, når entrderen åbnes, 0& som med
mellemrum afbryder eller overdøver al tale ved at spille mu
aillstumper -pa en medbragt båndspiller, blivt.r næppe fami
liellS bedste Yen.
H Tvemwsegoard, Wi~' 7. 2900 Helte/d}

Den gode indsats i kirken
For nylig vae vi til bryllup, hvor brudgoDlJllell var dansk og
bruden engelsk. For dem i selskabet, :iOIIl ikke talte dansk.
blev den kirkelige handling dog lige sa interessant som far
os andre; ~tellS lm1er og f'ilje rakte nemlig vidt nok til
hver gang at oversætte ritualerne til e.ogelsk. Selv om vi
vidste, at den ~e·piæstestaUlfer yelfunderet,'bade hvad
angår kimdskabei og' gOd viije, blev vi dog aile behageligt
l-rort- ......-1 ... ...,~ ..t..,. l .....~........._ .....""....... .-...--.
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FORSLAG TIL TILLÆG TIL HUSORDEN.

Misligholder en aktivitetsgruppe dens praktiske forpligtigelser overfor huset kan gruppen
gives en påtale. Samtidig orienteres gruppen om, at ved 2. påtale i samme semester kan grup
pens status ændres til ekstern gruppe. Ved 2. påtale henstiller repræsentantskabet samtidig til
bestyrelsen om at effektuere ændringen.

Kalle & Rasmus.
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Regnbuen Mandag 24/05-1993

TIL
STUDENTERHUSETS BESTYRELSE.

ANSØGNING OM MANGFOLDIGGØRELSESSTØTTE.

Jeg tillader mig hermed at ansøge om støtte til mangfoldiggørel
se af materialet omhandlende "Dokumentation af en praksis" i 100
eksemplarer. De skal dels gå til alle de tidligere brugere af
rådgivningen (78 personer, hvor jeg dog næppe vil kunne finde
dem alle sammen idag) , og dels til faglige kollegaer på Universi
tetet, til andre rådgivninger, blandt andet Studenterrådgiv
ningerne, SR-bistand mfl, samt til KØbenhavns Kommune. og enkelte
partier i Folketinget. Hertil - og det er endnu kun en tanke 
et eksemplar til hver af husets aktivitetsgrupper, så det bliver
synligt, hvordan der kan arbejdes med rådgivning, og så der er
noget at diskutere ud fra, noget at kritisere, så det kan gøres
bedre fremover.

Det vil dreje sig om
skrevet helt færdigt 
ialt ca kr. 1%81,-

ca 60 sider pr eksemplar 
incl en ryg. Pris pr styk ca

når det er
,% ,&0;2og

,
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Det er mange penge, men jeg tror, at de er godt givet ud, også
for Studenterhuset - og det sidste fordi der vil kunne skabes nye
alliancer med mange andre steder, der vil kunne støtte op om
huset, når det søges barberet eller ikke opnår den tilstrækkelige
opbakning direkte fra universitetet.

Håber på en velvillig behandling - og skal til slut gøre den
tilføjelse, at kan støtten ydes, at den så kan bruges i dele, fx
har jeg meget brug for nogle få eksemplarer nu, selvom jeg endnu
ikke har en generel indledning færdig.

Med venlig hilsen



Om nye aktivitetsgrupper i Studenterhuset.

Oplæg til5tormode og repræsentnnr5knb den 11. muj 1993

Efterhånden som huset vokser og mange nye aktivitetsgrupper søger om optagelse i Huset, er
vi i bestyrelsen blevet stadig mere opmærksomme på, at der mangler en præcisering af de krav
vi stiller til nye grupper i huset. Dette tænkt i forhold til de mere indholdsmæssige vurderinger
af, hvorvidt en given gruppe har sin berettigelse i Huset eller ej. Dette bliver j øvrigt særlig rel
evant da vi for øjeblikket - som bekendt - står i katastrofal pladsmangel, og derfor bliver nødt
til at foretage en mere præc)s udvælgelse og prioritering.
I øjeblikket arbejder vi ud fra de kriterier som står beskrevet i Husordenen, nemlig at nye akti
vitetsgrupper skal være:

• Studenterrelateret, dvs. være et tilbud der hovedsageligt retter sig mod studerendel.

• Må ikke være personligt profitorienteret.

• At gruppen i princippet skal være åben for alle studerende, således at ny tilkommende
interesserede kan optages.

• At gruppens aktiviteter skat være i overensstemmelse med Studenterhusets formål, som
udtrykt i vedtægterne §1.

• At gruppen skal kunne indgå på lige fod med andre grupper i huset, og herved påtager
sig fælles vigtige husforpligtigelser som f.eks. at mode op til repræsentantskabsmøderne,
deltage aktivt i Husets arbejdsdage, indgå i driften afHusets Cafe, rengøringsordningen
etc.

Ovenstående afspejler meget præcist de diskussioner vi har haft i Huset de seneste år, og har
også i høj grad været den rettesnor vi i praksis har fulgt. Kriterierne er meget overordnede og
fonnelle, og stiller derfor ikke spørgsmålet om, hvorvidt eller hvorledes Studenterhuset skal
afgøre om en ny aktivitetsgruppe er studenterhus relevant.

Det er det spøgsmål som vi henned gerne vil starte en fælles diskussion i Huset om også på
baggrund af, at vi i betyreIsen allerede nu har haft de første "slagsmål" vedrørende dette.

• Er det muligt at stille disse mere indholo'imæssige .krav ti! !'.~',? aktiv!letsgrupper, og i så
fald: Hvordan kan & skal disse se ud ? .

... I hvor stor udstrækning kan vi forlange at nye aktivitetsgrupper skal "ville" noget med
"projekt Studenterhus" ?

• Kan man skelne mellem studenter- og studenterhus relevans, og i så fald hvordan ?

• Og hvad mener vf egentlig med begrebet "Studenterhus relevans" ?
• Den nye aktiviletsgruppe skal i princippet være åben for alle studerende, men hvorledes

med gruppernes indbyrdes sammenhæng og åbenhed - kan/skal nye aktivitetsgrupper
"bedømmes" på grundlag af disses samarbejdsmuligheder med de i forvejen eksisterende
aktivitetetsgrupper?

l At en aktivitet er "studenlerrelalcret" må belfsgtes som værende en megr/ b/ed formulering. da det både k4n dm!;,ke faglige,
!;,uJturelJe, sociale og ~tudentcrpolj[js'o:l:: a!;,tivileler. Vi ~r derfor dene bilene som ulilstrækkeligt j fOl:bindelse med vorcs ugent
lige behandling afan30gninger.

Diskussionen er ikke ny, den strækker sig faktisk helt tilbage til Studenterhusets start. Vi er i
vores søgen efter de eksisterende kriterier for og tanker om.aktivitetsgrupper i Studeolerhuset
stødt på prorektors "notat om Studenterhuset" fra 1990 (optrykt i sidste nummer af HusaR
visen), og vi skal her kort citere et par strofer fra brevet. Citatet skal ikke forståes som et ud
tryk for et "diktat" fra universitetet, men citeres her, fordi prorektor faktisk rejser nogle
centrale spørgsmål. Prorektor skriver bl.a.:

• Der bør opstiHes en prioriteret liste over ønskede aktiviteter i huset. Ved prioriteringen
bør navnlig to hensyn lægges til grund: At det er aktiviteter der er åbne for i princippet
alle studerende ved universitetet_ ..

• Det bør endvidere indgå i overvejelserne om en aktivitet allerede har rimelige vilkår
inden for decentral studenterfaciiiteter eller uden for universitetet, om aktiviteten hænger
sammen med andre ønskede aktiviteter og evt. er aktivitetsskabende. De aktiviteter der
prioriteres højest bør tilsammen være åbenbare studenterhus aktiviteter og egnede til at
tegne husets profil.

Vi vil på stormødet prøve at eksemplificere problemet via en konkret ansøgning. Eksemplet er
udelukkende tænkt som en illustration og kræver ikke en direkte stillingtagen" da gruppen har
trukket sin ansøgning tilbage.

På bestyrelsens vegne

Christian &: Karsten
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:5. Sa ;;;I" d'S:"' v21 i~(!(3 .:1.:Jge:: i ve.j'3:l. .:O~. at .......•

4 Der er vel in62:l., der kan h~ve naget iQC~, at ...
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RR.? :(at egori D:

vil~8 bL!..led·-=t sikb~rt hCl.';/e vU)ret g<:lDSh-e 2.r:.c.erledes.

3. Det. er urealisti::;li:: at 'cro, at. vi .alle kan id t:::.letid, s~,

Don ikke jeg taler pt ma;:,_gcs vegne. n~r j2& _ ... ~ .•.....

RRP kategori II:

Ka~~kt~ri3eres ved tit ~ppellere. til forskellige ~e~~c3k=

uvilje mod at blive RR.

l. Nu skal vi jo lige pas.se på ikke e.c lade os RR.

Kara1<tcrlscrcs v.-o:d Il~·takl{els lille mig ll eller llland.lig

l. ~ag ikke hensyn til l:!j G, je~ ". ~ _.. - .

2. Ja. jeg skal så~!':l.d ikl<e g~re mig klog p.§. det hero, men

3. Det l\:<.1n gedt .-,r~re d~t lyc..er dumt, :ii:1en •......•.••••

HRP L2."t:~e;:ori F;

K<:~raleteriseres.v2d refere:n::er til iraveren(:e "autoriteter.
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? • 30i1l

3. Jeg

4. Jeg

5. So:n

er ked af, at J·W lk~c er her i arten. han .

m'i a'_t.id f,ig~r ". _ : _ .. _ .•

er sikke!" på, at NN ville være enig m~d mig i, 2.t

er glad for, .at r-w ikke hø.r·te det der, hen .

store NN sagde : _

RRP K.3.":::egori G:

Karalo::teriseres ved ~ a-t gøre- fornuft.i.ge f"c';":::.lag o; argu::''!:1t'~:·

llduir::ne" •

l ~ gå jeg .fol"'st1 å~~ c.erhen. __ .

2. Så h.3.r De ikke h0rt efter, der ble~ sab~

3. De i':.8.n z2lvf"olgelig cp~atte det så2.edez, r.:.en så eå D-3' r'"s

mej at stå ret. s~ alene tl2.:l :synsptEll-:tet..

4 .. De~ De e~2~tlig ~ene~ er _ _ ..

). !-:vc:-!or- s~al De n~ g:0re ;::2t. S2. indvi..li.l'2t. y:;oLl~[!'5c,,::,:.'.~::'
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Med hvilket resultat

Med hvilkel resultat

Med hvilket resultatHvornår (emne)

Hvornår (emne)
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- Slev benyttel af

.....~......

" ' .Brev benyltel af. " t' '. , Hvornår (emne)
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',' KARAKTERISERES VED, AT MAN TAGER ..DET TAVSE FlE~TAL.. TIL INDTÆGT
','.,< FOR SINE SYNSPUNKTER. . I' ,.; ;.:...!\,j •.{ _." ("~ '.' /

Nu er der /0 en dej, der IK~e har s~gl noget ;. allen. mcli rifd'h. Ikke.i. . :. .
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Del kan ,godt være, del lyder duml, men •••.• ' t. I. ,', :
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RRP: Kalegorl C:
KARAKTERISERES VED TILSYNELADENDE A8ENHED:
Den kan Jo ses fra flere sider, den her sag. men mon ikke •••• ~'

Jeg skal selvfolgelig ikke bestemme, men..... ,-:' " . '..
. De! ar selvfolgelig bare et forslag, det -jeg her har duplikeret, hvis der er nogen

',,;;~, . '. ting, I kunne hava lyst til al ændre, står det jeg selvfolgeJig Irit for •••••. :'
.1. Del ar selvfolgelig frivillig I, om ":Jan, men..... :'.-:,

RRP: Kategori 8:
. KARAKTERISERES VED pASERAsElSE AF POSITIVT LADEDE, MEN I SIG SELV

INTETSIGENDE BEGREBER: .~ .
Lad os nu være realisliske •.•.

.-~. :' ,.I vIrkeligheden... •• : . ~,,,,~~
Almindelig sund fornufl siger mig, at. • • •• 'c _.>.
Ærlig lait, er. • • • • ~ ~ ':;.
Hvis der skal være nogen rimelighed I det her, må •••••
Det ville'Jo være låbeligt, Ikke at •••••

. . Hvis yl ser poslllvt på del •••••

Leder~dcrtagcr~~amarbcjde: Proccsf,,- _Dcdrjngs~kcma:

Søge~odel for rHvrendingsprocBsser (RRP)
. . . .'1 l-er licJ.ult:r

Ved RRP forstås her processer, der medfører, at nogen træffer be~ .

'slutnlng(er) på andres vegne, uden al: disse bliver s.ig dette bevidst...
: RRP: Kafegori A: .
.... ,. KARAKTERISERES 'YED,-AT DE FREMSÆTTES pA ET TIDSPUNKT, HVOR DEA

IKKE ER DÆKNING FOR DEM I GRUPPEN:
Så er vI vel enige om, al •••••
Vi kan vel Ikke blive uenige om, al •• , ••
Så er der vel Ikke noget I vejen for, al • . • . • .
Der er vel ingen, der kan have nogel imod, al •••••
Der kan Jo Ikke være Ivivl om, al •••.•
Jeg lr0..r(er sikker på. al jeg har forsamlingen bag mig, når Jeg. -..:, .
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STUDENTERHUSET
vI Københavns Universitet

Købmagergade 52 . 1150 København K

København, d. 11. maj 1993.

Kære aktivitetsgruppe!

Endnu et semester er gået og det er atter tid ti), at I

giver den intern-booking-ansvarlige besked om Jeres lokale/tids

forbrug i næste semester, så jeg kan reservere dagene for Jer i

god tid i det kommende semester.

Derfor ønsker jeg et stykke papir fra de af Jer, der måtte

være interesseret, (afleveres i Bestyrelsens "skuffe" i Due

slaget) med følgende oplysninger:

1. Gruppens navn.

2. Ugedag, l ønsker at holde møde/aktivitet på.

3. Tidsperiode.

4. Foretrukket lokale

Jeg håber snarest at høre fra Jer. Har l nogle spørgsmål

eller lign. er l meget velkomne til at henvende Jer til mig i min

kontortid (tirs. 16-17) eller ringe til mig på tlf: 31 21 11 02.

\1 Derudover er jeg ofte at træffe i Huset på andre tispunkter.

Med venlig hilseni

Jeres intern-booking ansvarlige,

Rigmor Tetevide

Telefon 33136592 ·Giro O41 81 61

kontortid: hverdage Id. 12.00 - 18.00 . bestyrelSen: tirsdag kl. 19.00-21.00



Tirsdag d. 20.4.1993

INDKALDELSE TIL ARBEJDSDAG
I STUDENTERHUSET

SØNDAG D. 9.5.93 KL. 10.00

Der indkaldes henned til arbejdsdag, som det er pålagt alle aktivitetsgrupper i huset at deltage
i på linie med repræsentantskabsmøder,rengøringsordningen og cafevagter, og de aktivitets
grupper der glimrer ved deres fravær vil blive taget ad notam i forsømmelsen af de fælles
forpligtelser.

Det der i denne omgang skal foretages er en grundig hovedrengøring af cafeområdet, og det
af hensyn til et snarlig forventet besøg af Levnedsmiddelkontrollen, og det besøg kan afgøre
cafeens fremtid. Derudover skal lokalerne på l, sal ligeledes hovedrengøres, da den interne
rengøringsordning aktivitetsgrupperne imellem har en del at lade stå tilbage, så det må vi i
fællesskab rette op på nu.

Der vil, som ved de foregående arbejdsdage, være fælles morgenbord inden VI smøger
ærmerne op og går igang med arbejdet.

Medbring venligst selv en spand og masser af knofedt.

Med venlig hilsen
Birgitte Ernst

Håndværkeransvarlig

1;:7"I'8\::\ !-,--------
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• De eksterne repræsentanter skal være sagkyndige,
når det gælder forskning og højere uddannelser, De
skal bidrage til at sikre, at samfundets interesser
varetages på forsvarlig vis, som, det anføres i lovbe
mærkningerne.

• De nye universitetsbestyrelser, konsistorierne, får
hver 15 medlemmer, alle med stemmeret. To hentes'
udefra og skal repræsentere aftagersiden. Rektor er
født formand.

• Der er ikke fastlagt noget vederlag i universitetslo
ven.

Studenterrådet har som sin nen. I et brev beder den
kandidat indstillet redak· ,undervisningsminister Ole
tionschef ved TV 2fFyn Mo- Vig Jensen (R) nyvurdere
gens Tanggaard. hele valgproceduren.

Roskilde Universitetscen- Det er særligt faldet fag-
ter har tre forslag: to fra bevægelsen for brystet, at
erhvervslivet samt en kvin- organisationer af arbejdsgi
delig gymnasierektor. RUC- vere tildeles en rolle som
rektor Henrik Toft Jensen aftagere med specielle inter
siger, at der skal være sær- esser frem for lønmodtagere
deles vægtige grunde til at og samfundet i øvrigt.
afvise RUC's forslag, Der henvises til, at de nye

På Danmarks Tekniske repræsentanter ifølge loven
Højskole understreger rek- skal afspejle aftagerne af
tor H.P. Jensen, at det er universiteternes produkter'"
absolutte toppersoner og ik~ - og det gør arbejdsgiveror~

ke folk fra erhvervslivets ganisationer ikke alene, si
anden division, DTH har ger LO, der hævder, at uni
indstillet efter at have for~ versiteterne er blevet anmo- ' '
hørt sig i organisationer" det' om at indhente indstil
der er relevante for fagom~.· tunger . hos alle større Br
rådet, bl.a. Dansk "lridustI1 '':-'''}lejdsgiverorganiSationer
og Ent~epr,enørfor~*g~~~\~~':';.itedden begrundelse, at ,,~

LO, ·er voldsomt utQfreps ;'~'Qpfatte$ som naturlige ana
r.ned fr~mgangsIl1å~,en,.ved,.,,"~gere, af universiteternes
udpegnmg:.af eksterne' re~> ~:,produkter - forskning' og
præsentanter;, f3a~sningen'. "højt uddannede personer.
på aftagere afuniversiteter-' ,Men det karakteriserer LO
nes produkter, kandidater- '$'i:i1:ii en alt for ensidig sats~
ne, har været alt for ensidig, iling: ,,',

FAKTA

• Forskningspolitisk Råd og uddannelsesrådenes for
mænd udpeger et medlem hver efter indstilling fra
universiteter (læreanstalter), relevante organisatio
ner, både offentlige og private, myndigheder m.v.

• Lokal repræsentåtion på aftagersiden kan komme
i betragtning, hvis der er indstilling herom.

• Også fakulteternes egne råd skal hver suppleres
med to medlemmer hentet udefra med indsigt i
fakultetets fagområde.

6 1. sektion. POLITIKEN. Fredag 19. marts 1993

AfHans Jørgen Poulsen

For første gang i histo
rien skal de internt valg
te på landets universite·
ter og andre højere lære
anstalter træffe beslut
ninger i samråd med eks
terne repræsentanter
hentet fra det omgiven
de samfund.

Efter nogle intense uger,
hvor stærke interesser har
krydset klinger, og organi
sationer har søgt direkte
indflydelse, ventes navnene
inden længe publiceret.

En række personer m/k er
bragt i forslag fra de enkelte
institutioner, ofte efter for
slag fra såkaldte aftagere af
de færdige kandidater.

Nogle steder indstiller
man to, andre steder tre til
de to pladser i det øverste
organ, konsistorium. Efter
hvad Politiken erfarer, dre
jer det sig bl.a. om:

Københavns Universitet
møder med departements
chef i Industriministeriet,
cand.jur. Christopher Bo
Bnimsen, der for en snes år
siden var manuduktør i fol
keret ved universitet, direk
tør i Dansk Arkitekturcen~

ter, GL Dok, fhv. rektor ved
Kunstakademiets Arkitekt
skole Bente Beedholm og di
rektør i Egmontfonden,
cand.jur. Bente Groth.

Aarhus Universitet ind
stiller direktør Kurt Vester~
gaard, Jydsk Telefon, og
museuminspektør Allis Hel
leland, udstillingsvirksom·
heden Eå Koldinghus.

Aalborg Universitetscen~

ters såkaldte paraplyudvalg
indstiller direktør j Aalborg
Portland under FLS-Indu~

stries, civilingeniør Poul
Skovgaard sammen med ar
kivar ved Landsarkivet,
dr.phil. Birgit Løgstrup.

På Odense Universitet
satser universitetsledelsen
på to administrerende di
rektører: Kurth Andersen,
Odense .Staalskibsværft '
NS, Lindø, samt Lars Nør--'
by Johansen, Falcks Red
ningskorps.. Nørby Johan
sen er cand.polit. og har tid
~igere ~~r~t adj~!l~ og lek-

Læreanstalter
slipper magten
Erhvervslivet får sæde i konsistorium
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23.03.93.

Til aktivitetsgrupperne og husgrupperne

I slutningen af april får vi en stor container til

storskrald. I den anledning vil vi bede grupperne

ornat støvsuge huset for det der skal blive og det

der skal ud. Det der skal BLIVE lægger i en seddel

ved/på eller meddeler det til Jaspar, Peter eller

Tore. Det der skal UD smider i ned i baglokalerne

i stuen (ved køkkenet). Det der ikke er sedler på

eller noteret som blivende ryger ud.

Venlig hilsen bestyrelsen



Hej Alle

Det sker en gang ind imellem at der med Cafeens kasserapport

er vedlagt en (IRMA) kvittering for fx. sukker.

Jeg vil herved gøre alle opmærksomme på at vi siden c:a et halvt

år tilbage køber sukker en gros, og at "dette søde" står at finde

på lageret, lige ved siden af kaffen.

Med start i april måned vil indkøb af stearinlys og vinglas fore

gå på samme måde, og disse artikler skulle således - forhåbentlig

også til enhver tid kunne hentes på lageret.

ICarin

Med håb om sparede skridt

udgifter for os alle.

y!~

og unødvendige

25 marts -93



, !

04.03.93

Hus-/Aktivitetsgruppelederen bedes tjekke om alle aktivister

er indmeldt.Det ser ud som om at der er temmelig mange der

ikke har fået indmeldt sig.

Hvis der er fejl eller mangler på listen bedes det meddelt

Jakob Lee Jensen.

Man 'opfordres hermed til at få meldt sig ind, idet det i

øvrigt bemærkes at det kun er indmeldte aktivister der kan

benytte fotokopimaskinen og der dispenseres ikke.

Med venlig hilsen

ee Jensen
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Studenterhuset
Købmagergade 52
1150 København K.

Att.: Bestyrelsen.

12/2-93.

~7,0.,"<,;. ,.',

/ Ingen af ovennævnte punkter blev opfyldt af bestyrelsen overfor
/' undertegnede, der kun gennem dels rygter og dels udvist solidari

tet fra de øvrige eksklusionsbegæredes side blev holdt orien
teret.

Følgende forslag bedes behandlet på generalforsamlingen d. 27/2
93.

Forslagets ordlyd.

Det pålægges den kommende bestyrelse at udarbejde forslag til
procedure mht eksklusionsager (den nuværende paragraf 7, stk.1-4
i vedtægterne) i Studenterhuset - eventuelt at gennemføre dette
arbejde gennem samarbejde med universitetsadministrationens
jurister - og via fremlæggelse og diskussion i Repræsentantskab
og Stormøder at bygge dette ind i Studenterhusets husorden.

Forslagets begrundelse.

l. Generelt om eksklusion_

Indførelse af eksklusionsparagraf i vedtægter medfører, ud over
deres relevante brug, også mulighed for misbrug. Fx at begære
medlemmer eksluderet uden sagslig grund, eller uden at medlemmet
overhovedet er underrettet om, at der er en ekslusionsag mod
vedkommende.
For at forhindre misbrug er det derfor vigtigt med præcise og
åbne retningslinier for gennemførelse af eksklusionssager,
således at eksklusion ikke kan bruges som magtmiddel overfor
udfoldelse af den demokratiske og åbne tværfaglige debat, som
Studenterhuset ifølge sine vedtægter er rammen om .

., Specifikt cm tidligt.Lt e~sklu;',iv(,~5ag af 29/9<~2 i:"et~et lllVLl

min person.

Mit standpunkt er her, at almindelig anstændig opførsel fra
bestyrelsens side ville have været:

L At et medlem, der ønskes ekskl udere t, oplyses herom.
2. At et medlem, der ønskes ekskluderet, oplyses om

klage/klagers indhold.
3. H et medlem, der ønskes ekskluderet, oplyses om

tidspunkt for eksklusionssags gennemførelse mhp at
kunne forholde sig til klager.

Det skal endvidere påpeges, at det er almindelig retspraksis i
Danmark, at en anklaget får kendskab til de rejste anklager. Det
kan derfor undre mig, at et Studenterhus med jurastuderende 
også med en i bestyrelsen - lader hånt herom, hvilket var
tilfældet i min sag.

Da jeg fra andre studenterhusaktivister fik at vide, at der var
en ekslusionssag igang mod mig, blev Studenterhusets bestyrelse
gennem anbefalet brev forespurgt, om dette også var tilfældet.
Dette anbefale brev er dokumenterbart kommet bestyrelsen i hænde.
I sagens natur ville jeg gerne have kendskab til sådan begærings
indhold.
Jeg fik aldrig nogen sinde svar på mit brev fra bestyrelsen. End
ikke senere i forløbet fik jeg fra bestyrelsen besked om selve
mødet, hvor ekslusionen skulle behandles, og ej heller blev jeg
gjort bekendt med eksklusionsbegæringens indhold gennem en kopi
af denne. Alt dette måtte jeg indhente fra anden side. Under
tegnede blev herigennem stillet særdeles ringe i forhold til de
fremsatte anklager, uden større mulighed for at udarbejde et
forsvar.
Sådan noget må ikke kunne finde sted - heller ikke fremover.

Leif M. Christensen.

7~r- e{~~

11~ ~ 6--r:-J~
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Forslag til vedtægtsændring til Foreningen Studenterhusets Vedtægter.

Til Generalforsamlingen lørdag d.27.2.1993.

Stillet af et flertal i Bestyrelsen.

Tilføjelse til paragraf IO:

Vi foreslår at stk.2 ændres til stk.3 (teksten uændret) og at et nyt stk.2 indføjes med flg.

ordlyd, som falder i to dele.

Paragraf 10; stk.2:

Kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 14 dage inden den afholdte

generalforsamling meddele den fUngerende bestyrelse sit kandidatur.

Kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 14 dage inden den afholdte

generalforsamling lave et skriftligt opstillingsgrundlag, som kapieres og udleveres på

generalforsamlingen.

Forslaget er fremsat, da bestyrelsen ønsker retningslinjer for proceduren omkring bestyrelses

valg.

Eftersom vi ikke kunne blive helt enige om hvilken procedure, der var mest hensigtsmæssig,

foreslår vi, at Generalforsamlingen vælger enten at vedtage begge dele eller en af delene i stk.

2.

På bestyrelsens vegne;

Birgitte Ernst

Rigmor Tetevide



Punkt til dagsorden på Generalforsamlingen
lørdag den 27.2.1993.

- Stillingtagen til det negative svar på ansøgningen om 2.sal.

Opfordring: Videre arbejde for at få 2.salen.

Visionsmøde 9.2.1993.



Opstillingsgrundlag til bestyrelsespost:

Jeg, Birgitte Ernst, har haft min gang i Studenterhuset i 2Y2 år og er med i aktivitetsgrupperne
Regnbuen og Studerende mod Racisme og har nu i 1 år varetaget hvervet som håndværker
ansvarlig i den nuværende bestyrelse, hvilket på mit indtrædelsestidspunkt i bestyrelsen var et
for mig ukendt område, men som trods min forudsætningsløshed har givet nogle rimelige af
kast. DE projekter som gerne skulle iværksættes i 1993 er bia. brandsikring af huset, påbegyn
delse af facaderenovering, etablering af forskellige byggearbejder såsom nyt loft i cafeen,
vægge i det nye værksted, samt forskellige forbedringer rundt om i huset. Derudover har jeg
også indgået i lobbygruppen, som det desværre endnu ikke er lykkedes at få 2. salen indklud
eret som en del af Studenterhuset, men det er så en opgave for et fremtidigt arbejde, ligesom
en ny tanke - at få Studenterhuset på finansloven - er vil være det. Et langsigtet mål, for mig at
se, med et fremtidigt bestyrelsesarbejde er blandt andet at skabe betingelserne for, at et konti
nuerligt tværfagligt arbejde kan foregå i Studenterhuset, i form af tilvejebringelse af ordentlige

i _ arbejdslokaler.,.

Med venlig hilsen

Birgitte Ernst



"Opstillingsgrundlag" til bestyrelsen

fra:

Karsten Madsen (Regnbuen & Husavisen)

Jeg har altid været en varm fortaler for, at folk der stiller op til bestyrelsen kort må præsentere
sig selv og nogle af de tanker/perspektiver de ser for huset og bestyrelsesarbejdet. Her
kommer et par ord fra mig af:

Først lidt om mig selv. Jeg er 28 år og bor sammen med min kæreste samt IO andre voksne, 1
teenager, 3 børn & en baby i kollektivet "KarlsMinde" i Gentofte. Jeg har læst psykologi på
KUA siden 1987 og har været aktiv i Regnbuen og Studenterhuset siden starten af 1989.
Desuden var jeg med til at starte Husavisen op sidste år, og arbejder stadigvæk i redaktionen.
Jeg er således en af de mere "gamle" i huset og har været med siden Huset blot bestod af et
par enkelte kontinuerligt arbejdende aktivitetsgrupper, og hvor Husets stryringsstruktur i prak
sis var fuldstændig flad og frem til i dag, hvor Huset er stort og blomstrende, men med mange
modsatrettede interesser og med et internt demokrati, som i sin form og praksis tenderer imod
at blive mere og mere hierarkisk for hvert år der går Mine tanker for et kommende bestyrel
sesarbejde er således - selvfølgelig - præget af min historie her i Huset, såvel som af mit faglige
og politiske ståsted.

Jeg har i det følgende forsøgt at trække nogle af mine standpunkter i forhold til Studenterhuset
og bestyrelsen frem. Dette skal selvfølgelig ikke opfattes som en fuldstændig og endegyldig
beskrivelse, men har blot til formål at trække nogle, for mig, væsentlige ønsker og håb op for
det fremtidige Studenterhusarbejde.

• Studenterhuset og demokrati
Tendensen i Huset hen i mod en centrering af magt og kompetence i "toppen"
(bestyrelsen) er ødelæggende for Husets fortsatte overlevelse og udvikling som Studen
terhus. Ved en øget hierarkisering mindskes nemlig beslutningskompetencen og medbe
stemmelsen bredt i Huset, til fordel for (i værste fald) en lille "elite" der "fra toppen"
fordeler arbejdsopgaver og indflydelse "nedaf" . Dette skaber glimrende grobund for
uansvarlighed over for fælles Hus-anliggender, ligegyldighed med Husets udvikling,
manglende interesse for deltagelse i arbejde, der ligger udover ens egen aktivitetsgruppe
etc.
Jeg mener det er vigtigt at ændre denne udviklingsretning og vil arbejde for at kompe
tence og beslutningsmyndighed i dagligdagen i langt højere grad flyttes til stor- og
repræsentantskabsmødet: At Huset i højere grad må eksperimentere med styreformer der
ligger ud over den traditionelle hierarkiske styring. Ønsker man (og det gør jeg i hvert
fald) et aktivt Hus, der arbejder for åbenhed og demokrati indadtil såvel som udadtil
(Studenterhusets formålsparagraf), betragter jeg en mere "basisdemokratisk" styrings
form som et absolut nødvendigt grundlag for det videre arbejde.

• Tværfaglighed
Et gammelt perspektiv med Huset, er at bryde fagenes indbyrdes afsondrethed og udvik
le et grundlag hvorudfra samarbejde på tværs af fagene kan blomstre. Jeg mener at det
tværfaglige samarbejde på længere sigt må udgøre en af hjørnestenene i et stærkt og



solidt Studenterhus, og kunne i den forbindelse tænke mig at arbejde for, at der i første
omgang opstår flere grupper j Huset, der ser det som deres formål at arbejde med deres
fag.

• Studenterhuset og universitetet
Studenterhusets forhold til universitetets styrelser har altid været præget af forskellige
former for uoverensstemmelser og interessemodsætninger, og Huset har gennem histo
rien været nødt til at indgå forskellige kompromisser, som måske ikke altid har været
lige lette at sluge.
Jeg mener at kompromiser på denne front er uundgåelige, men at vi har bmg for et
større fokus på hvilke kompromisser der indgås, og i hvilken udstrækning de på længere
sigt skader Huset mere end de gavner. Dette er ikke så meget tænkt som en kritik af de
allerede indgåede kompromisser men mere som en generel opmærksomhed, vi som Hus
må udvikle. Jeg synes at der for øjeblikket er en tendens til, at vi bliver for "pæne" over
for Uni, hvilket har givet nogle absurde diskussioner i forhold til hvad man kan tillade
sig at skrive og mene. Diskussionerne har ikke drejet sig så meget om hvorvidt sagen
har været relevant eller ej, men om hvorledes Uni mon ville reagere på det, vi/man nu
engang mener og finder vigtigt. Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at Uni
ikke i sin tid forærede os Studenterhuset i al hjertens godhed, men at dets eksistens blev
tilvejebragt gennem mange, lange og seje kampe - og ikke gennem konformitet og
tilpasning.

• Bestyrelsen og Husavisen
De af jer, der har fulgt med i Husavisen, vil vide, at vi fra redaktionens side "har tord
net", imod bestyrelsens manglende illformationsformidling via det fælles kommunika
tionsorgan: Husavisen. Det må vist være oplagt, at jeg som bestyrelsesmedlem arbejder
for at denne opgave i fremtiden varetages på ordentlig vis :-)

Håber at ovenstående giver en lille indtryk af hvor jeg står i verden, og en ide om nogle af de
opgaver jeg finder det vigtigt at arbejde med i en fortsat udvikling af Studenterhuset.



Fælles Europæisk Aktionsd8g.
I

Stop nazisme, racisme og fremmedhad!

I
Over hele Europa er der demonstrationer og manifestationer mod
nazisme. racisme og fremmedhad i dagene omkring den 9. november.
Denne dato er årsdagen for "Krystajnatten" i Tysl<land 1938. Krystal
natten er symbolsk fordi den marl<erede overgangen fra hetz og politisk
chikane mod jøderne til den direkte og organiserede vajd, der som
bekendt endte med masseudryddelsen af over 6 millioner jøder under
Anden Verdenskrig.
På een nat: Mindst 91 jØder myrdet af nazister. Over 7.500 jødiske for
retninger ødelagt. Mindst 19 J synagoger brændt af. langt flere ødelagt.
Mindst 20.000 sendt til KZ-lejre! KZ-lejre hvor nazisterne allerede
havde indespærret de tyske anti-fascister og andre "degenererede".
mennesker. sådan gik det dengang!

Det behover det ikke gøre igen! Men nationalistisk vold er blevet et.
dagligdags fænomen i 90'ernes Europa. l Tyskland går fascistiske bander:
til fysisk angreb på as~:lcentre og deres beboere. Erklærede nazi'er'
marcherer igen i gaderne, hvor de henter deres næring i den sociale krise I
med arbejdsløshed og voksende fattigdom. Nazistel'TIe bruger bevidst:
menneskers angst for fremtiden og spiller på orienteringsløshed, Og de
bygger sig op af racistisk hetz mod flygtninge og indvandrere. som bliver i
udskreget som syndebukke. og som årsagen til alle de sociale problemer.

,

I hele Europa er den yderste højrefløj på fremmarch. Rostock havde:
mediernes bevågenhed! Vi husker bombedrabet i Sollerodgade den 16.'
marts 92, l virkelig mange byerherhjemme bebuder hojreradik"le kræfter:
at stille op til kommunevalget næste år. På gaden bliver folk slået ned
uden anden grund end deres hudfarve. Turister med "forkert" udseende
bliver stoppet ved grænsen og gennemtævet af politiet. Og i de pæne'
regerlngskontorer strammes pral{sis og senere lovgivning op over for
"flygtningeprobI~m('tlt. Med en s~.dan T?milsagsJoe:ik Al' siBn8-]pt eivpt til

~
m, der vil tage mere håndfaste metoder i brug,

'i må stoppe nazismen, racismen og fremmedhadet, inden det er for sent.
'i må arbejde for solidaritet og venskab mellem jordens folkeslag - og

ikke tillade at de anti-demokratiske kræfter bruger racisme til at
splitte mennesker fra forskellige dele af en verden, som hænger mere og
fl)..e.re sammen ~
'Det handler om solidaritet med folk og deres l<amp i andre lande. Det
handler om at kræve at Danmark får en human flygtningepolitik, og at
vi slås for lige rettigheder til alle, der bor i Danmark - at udlændinge
og indfodte står sammen i en fælles kamp for arbejde, boliger og ud
dannelse til aJle.

Kærlig hilsen
ANTJ-RACISTISK NETVÆRK



studenterhuset
Købmagergade 52
1150 København K.

Att.: Bestyrelsen.

12/2-93. Ingen af ovennævnte punkter blev opfyldt af bestyrelsen overfor
undertegnede, der kun gennem dels rygter og dels udvist solidari
tet fra de øvrige eksklusionsbegæredes side blev holdt orien
teret.

Følgende forslag bedes behandlet på generalforsamlingen d. 27/2
93.

Forslagets ordlyd.

Det pålægges den kommende bestyrelse at udarbejde forslag til
~rocedure mht eksklusionsager (den nuværende paragraf 7, stk.1-4
~ vedtægterne) i Studenterhuset - eventuelt at gennemføre dette
arbejde gennem samarbejde med universitetsadministrationens
jurister - og via fremlæggelse og diskussion i Repræsentantskab
og Stormøder at bygge dette ind i Studenterhusets husorden.

Forslagets begrundelse.

l. Generelt om eksklusion.

Indførelse af eksklusionsparagraf i vedtægter medfører ud over
deres relevante brug, også mulighed for misbrug. Fx ~t begære
medlemmer eksluderet uden sagslig grund_, eller uden at medlemmet
overhovedet er underrettet Om, at der er en ekslusionsag mod
vedkommende.
~or at for,hindr,e .misbrug er det derfor vigtigt med præcise og
a~ne retnlngsl~n~e~ f~r gennemførelse af eksklusionssager,
saledes at ekskluslon ~kke kan bruges som magtmiddel overfor
udfoldelse af d.en demokratiske og åbne tværfaglige debat, som
Studenterhuset ~følge sine vedtægter er rammen om.

Det skal endvidere påpeges, at det er almindelig retspraksis i
Danmark, at en anklaget får kendskab til de rejste anklager. Det
kan derfor undre mig, at et Studenterhus med jurastuderende 
også med en i bestyrelsen - lader hånt herom, hvilket var
tilfældet i min sag.

Da jeg fra andre studenterhusaktivister fik at vide, at der var
en ekslusionssag igang mod mig, blev Studenterhusets bestyrelse
gennem anbefalet brev forespurgt, om dette også var tilfældet.
Dette anbefale brev er dokumenterbart kommet bestyrelsen i hænde.
l sagens natur ville jeg gerne have kendskab til sådan begærings
indhold.
Jeg fik aldrig nogen sinde svar på mit brev fra bestyrelsen. End
ikke senere i forløbet fik jeg fra bestyrelsen besked om selve
mødet, hvor ekslusionen skulle behandles, og ej heller blev jeg
gjort bekendt med eksklusionsbegæringens indhold gennem en kopi
af denne. Alt dette måtte jeg indhente fra anden side. Under
tegnede blev herigennem stillet særdeles ringe i forhold til de
fremsatte anklager, uden større mulighed for at udarbejde et
forsvar.
Sådan noget må ikke kunne finde sted - heller ikke fremover.

Leif M. Christensen.

2. Specifikt om
min person.

tidligere ev..skl:..;.:;ici15s.:::.g 29/9-92 rettet mGd

Mit standpunkt er her, at almindelig anstændig opførsel fra
bestyrelsens side ville have været:

l. At et medlem, der ønskes ekskluderet, oplyses herom.
2. At et medlem, der ønskes ekskluderet, oplyses om

klage/klagers indhold.
3. A~ et medlem, der ønskes ekskluderet, oplyses om

t~dspunkt for eksklusionssags gennemførelse mhp at
kunne forholde sig til klager.
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TIL AKTIVITETSGRUPPERNE OG HUS

Idet der nu i nogle måneder ha

cafevagter, har cafegruppen nu

plan for resten af semesteret.

sket på baggrund af medlemsreg

meed flest medlemmer har fået

Er der problemer med datoer. k

sk.mødet og grupperne kan evt.

vagterne bliver dækket. Tilbag

venligst svarene i Elisabethls
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STUDENTERHUSET
vi Københavns Universitet

Købmagergade 52 . 1150 København K . Tlf. 33 13 65 92 . giro O41 81 61

Kbh. den 5/2-93

Til alle nøgleindehavere
i Studenterhuset.

I forbindelse med Studenterhusets generalforsamling lørdag den
27/2 skifter huset bestyrelse, og dermed også nøgleansvarlige.

Jeg vil derfor gerne anmode dig om at møde op i Studenterhuset
til det årlige nøgleeftersyn:

TIRSDAG DEN 2/3 MELLEM KL. 15 OG 18

Med Venlig Hilsen

d ~:J4~
('Ulla Britt Sørensen

Næstforkvinde/intern-bookingansvarlig
samt nøgleansvarlig i bestyrelsen

Studentemuset er en forening hørende under Københavns Universitet. Huset er brugerstyret af foreningens me4:Hemmer, hvor den

daglige ledeise hører under en valgt bestyrelse. Normal kontortræffetid: hverdage k1.12.00 til 18.00.



Såfremt den på nedennævnte bi ll~der gengivne Kurt Nielsen

skulle vise sig j en af betj-entstuerne eller i en af bygninger
ne, bedes i underrette mig med det samme.

Omtalte Kurt Nielsen ynder at oplyse, at han kommer fra
"Slotsforvaltningen" eller fra "Vagtafdelingen" og undertiden
har han bildt betjente ind, at han kommer fra mig. Ingen af de
lene er rigtige.

Dukker han op og nævner de ~to første ting, bedes i _ hvis

r kan få lejlighed til det mens han er der, så at kontakte

Boligministeriets ejendomsdirektorats vagtafdeling på tif.

::0-'126341'(01-92 63 62) der er ~eldevagten.

Samtidig vil jeg ønske jer alle et godt nytAr.

(ØBENHAVNS UNIVERS1TET
_okalekontoret

T i l

lokalekontorets betjente

7. januar 1983

Studenterhus~t d. 4/2-92.

( .
Ind.. _delse til arbeJdsveekend i Studenterhuset.

Du og din gruppe indkaldes hermed til erbejdsveekendi Studenterhuset

den 22-23. Februar 1992.Vi mødes begge dage kl. 10.00 til fælles morgenmad,

som vi køber ind ,og fordeler herefter en række opgaver, der trænger til at blive

udførtps! huset i fremtiden kan blive et rarere sted at være.At vi denne gang

forsøger at fordele arbejdsopgaverne skal tages som udtrJk for, at vi mener
l
at

en koordineret indsats vil betyde,at vi kan få mere arbejde fra bAnden end

ellers.Vi forventer naturligvi~at så mange som muligt møder op og giver en

ru\nd med;det skal dog lige understreges at betingelsen fOr at benytte Studenter

husets lOkaler, al tid har været, at grupperne del tager i husets drift og vedlige
hold og dette gælder stadig!!

Informer medlemmerne i din gruppe om erbejdsweekenden;hvis man kun kan

komme den ene dag, er det natuligvis i orden,men forsøg at komme til tiden) så vi
ikke spilder så meget tid.

På bestyrelsens vegne

r&it cif!!?ecl?--
Erik Albrechtsen

Med venlig hilsen

~
7>1''/ • , li /, ..

:Jt/J'':~.! ~J?,- IVq-l4J-~J7~'/t:.
Hennln~ BækvIg ~

lokaleinspektør

NB,! Denne sknvelse må selvfølgelig ikke ligge fremme, så

Kurt Nielsen vi I kunne ~e den, hvis han kommer.



Kære bestyrelse.

Her efter indkøbet af Studenterhusets PC'er, er jeg af Jesper Marcussen blevet spurgt om,
hvorvidt jeg ikke i lighed med Regnbuens PC'er ville sørge for at den nye PC'er blev
"funktionsdygtig" ,
Efter en nøjere gennemtænkning er jeg nået frem til, at dette stykke arbejde er jeg villig til at
udføre, Der er dog et enkelt forbehold: Grundet sagens samlede omstændigheder betragter jeg
opsætningen og opbygningen af Studenterhusets fælles PC'er som et lønarbejde,
Jeg plejer at udføre et sådant arbejde (for mig en rutine operation på ca, 6-8 timer) gratis, ,og
jeg skal derfor kort begrunde hvorfor jeg indtager dette standpunkt,

Grundlæggende handler det om en urimelig udnyttelse af min arbejdskraft, Jeg har som be
kendt en meget stor viden idenfor EDB, særligt omkring: Indkøb & rådgivning af nytIbrugt
udstyr, opsætning og optimering af PC'ere, installation og brug af vidt forskellig software,
fejlsøgning, samt elektronisk tele-kommunikation via EDB.
Man har i forbindelse med indkøb og valg af PC system valgt at undlade at benytte sig af min
arbejdskraft og kompetance på dette område, og dette på trods af, at min viden på dette
område var kendt afbestyrelsen (og den i bestyrelsen ansvarlige for PC indkøbet) via Birgitte
Ernst.

Jeg fmder denne skæve udnyttelse af min arbejdskraft dybt urimelig: At jeg på den ene side
"fravælges" i forhold til at med-vurdere, hvilket PC system der vil være adekvæt med Studen
terhusets behov og hvor et sådant system kan købes billigst, mens min kompetance på den
anden side åbenbart godt kan bruges i forhold til selve (rutine) opsætningen og opbygningen af
det indkøbte system,
En sådan logik tenderer i forbløffende grad mod et arbejdsgiverIlønarbejder forhold (her:
den "PC ansvarlige" i bestyrelsen / mig), hvor arbejdsopgaverne og kompetance suverænt
uddelegeres "fra oven af', og hvor medindflydelse på den samlede arbejdsopgave (her: indkøb
& opsætning afPC system) ikke er mulig "fra bunden",

På grundlag af dette handlingsforløb vil jeg defor betragte en opsætning og opbygning af Stu
denterhusets fælles PC'er som et lønarbejde, og udføre dette arbejde for 200,- kr, med håb om
at yderligere logikker af samme karakter i fremtiden kan og vil undgåes,

Med venlig hilsen
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REFERAT AF VISIONSMØDE (l.halvleg) Tirsdag den B. Dec. 1992.

F0lgende daggorden blev fundet rimelig:
VISIONER: (overordnet)

1. Evaluering af det forløbne semes~er.

2. Fremtidige opgaverJvisioner

3. Organisering/koordinering.

Under punkt l vurderede de fO~6kellige arbejdsgrupper deres
indsats i det forløbne semester.

PRESSEGRUPPEN,bestå~ndeaf Stine,Katrine,Tanja,Rigmor og
Peter, konkluderede en vis SVingning i både personantal og
deadline-frister. En generel opstramning h~r dog forbedrgt den
sidste del af perioden. "Flere" og "hurtigere" lød visionen.

MØDERÆY.KE-GRUPPEN,bestå~ndeaf Malle,Mette og Christian,
oplevede en møderække m8d mindre fremmøde,færre
opl~9sholdere,slev~reopreklamering og mere uorgan~s~r~t i
forhold til resten af SMR.Men møderne var fine,ressourcerne
taget 1 betragtning. Forslag: Udarbejdelse af checklister til
møde-organisering. H~n igen: ·Flere~ og »hurtig~r~~.

DOKUMENTATIONSGRUPPEN,bestående af Jesper,Rasmus,Camilla og
Peter, blev enige om at grupp~n i praksis var OplØ3t,både pga.
opgaver til allden s~de,spec.hnti-RacistiskNptværk, men ogs~

pga.divers~ tekniske begrænsni~ger,blokerence for
dokumentationssamling og bibliotek.
(Hvad angår dokum~ntation/bibliotek, tog Anne initiativ til en
samling af I-elevant skønlitteratur)

0KONOM1GRUPPEN,bestående af Rasmus,Rigmor og Birgitte, sagde
OK for økonomien. Fondss~gningen skal dog genoptages.

AKTIONSGRUPPEN,best~~ndeaf Mette og Chri~tian, afgik fra
semestrets start ved døden. Genoplivningsfo~søg overvejes.

Derudover berørte evalueringsrundpn Anti-Racis~isk Netværk,
hvor alle meldinger var positive o~ opbakningen stor, samt
SMR's forhold til cafeen. hvor samarbejdet i perioder har
været noget fraværende.

Punkt 2 p~ dagsordenen blev taget op ved en runde blandt de
tils~edeværende,hvor ønsker Og visio~er frit kunne luftes.
Resultatet kan ses p~ næste Side.

-Mere synlige p~ fag~ne (fagråd, studenterråd)
-Mere fest og farverj~power".

-Ikke blot henvende sig til studerende
-Flere lokaler/konto~

(mere konkret)

-Fortsætte møderækken -Bibliotek/database
-(fagliq)videnstilegnelse og formidling internt
-Månedlig stuciekreds -Ekstern~ oplæg og materiale
-Større kontakt til flygtninge og indvandrere
-Happ8nings -Fakta/dokumentati00
-Medier;diskussion og teknisk -Checket pressearbejde
-Praktisk(skærm,pc,repro) -lave film,bog,teater,tv.fagl.
-Egen radiostation -Anti-propaganda/propag.
-koord.m/ andre grupper -DK's journalisthøjskole
-Kulturby 1996 leVt.m.ntorpeJo")

(yderligere konkretiseret)

-Emne:racismens ~rsager og alt~rnativer herov~rfor.

-konkret flygtningepolitik og lovgivning.
-SMR-T-shirt. -nazister og kommunalvalg
-arr. med flygtningeskibet: Fordomme,Fascisme,positivt persp.
-hip-hop fest. -"vaske-væk"-dag (ovt m.dagsvæ~k)

-unionen i fo~hold til flygtninge, nord/syd-konflikt
-fysiske handlemulighed~r. ("fitness")
-ny folder -referat af møder til press~

-statistik-check -tids~krifter

-etniske fester (ind-sam) -"læserbrevs"-demografi

?~ ,nødet blev d~t be~lutt~t 3t udG~tte punkt 3 til ~~nd~0 d.14
dec. Der blev dog ~dget hul p~ debatten om koordineringen,
hvor d~r er generel utilfredshed med den nuv~rende opbygning
~f SMR. Afst?lden imellem arbejdsgrupperne indbyrdes, samt
~Qordinering5mødet~u3ikra status i efter~r3sem~strp.t

resulterede i ønsk8~ om en styrkelse af fælle3skabet og
gruppefølelsen. D~tte blev foresl~et løst ved en ti~bagevenden

til den oprindelige struktur, mej koorcineringsmøderne som det
absolutte centrum. Ingen beslutninger hlpv truffet. men gemt
til 2.halvleg.

Christian.
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Onsdag d. 16.12.92

Regnbuens lokalebehov for semesteret 1993 :

Vores lokalebehov for foråret 1993 vil følge de sidste semestre. Vi er godt nok blevet færre i
gruppen - pt. kun IO aktive - men har dog det samme antal brugerforløb, ca. 20 i snit, hvoraf
2/3 ligger udenfor onsdage.

Vi vil derfor godt søge om den samme skemalagte tid som tidligere - på nogen undtagelse nær
: Vi har tidligere kunnet bruge kontoret mandag 16-21, men dette er ikke aktuelt pt. ; desuden
har vi haft Iraner-rummet onsdag aften, men dette rum vil vi ikke have brug for næste semester
- der er dog også det problem her, at Iraner-rummet ikke kan bruges efter kl. ca.20 pga. bands
i øvelokalet nedenunder.

Så det vi anmoder om for næste semester er : Det Røde Rum og Dlers Rum mandage kl.
12-17; og onsdage kl. 12-16 og 17.50-24, samt l.salen onsdag: Værkstedet kl. 16-24, og
kontoret kl. 18-20 . Der er det at bemærke, at vi er lidt sårbare overfor diverse afbrydelser i
Værkstedet onsdage. Udover dette bruger vi så Bolcherummet alle ugens dage, men på
forskellige tidspunkter - og bruger andre i huset Bolcherummet om dagen er det ikke det store
problem, for så trækker vi bare til Iranerrummet. Dette forbehold gælder dog ikke onsdage,
hvor vi bruger rummet hele dagen.
Udover dette er Det Røde Rum det sidste semester - i den grad andre ikke har haft det i brug 
blevet brugt mange tirsdage mellem kl. 12-17 og torsdage ml. 14-17. Der skal siges, at vi ikke
har oplevet nogen tvist om lokaler på førstesalen.

Når ovenstående er sagt, skal flg. tilføjes. Der har de sidste to måneder været nogen fri tid i
Det Røde Rum ml. kl. 16-17.50, idet der har været tilstrækkelig arbejdsro til at kunne være i
Værkstedet.
I de samme to måneder er Det Røde Rum kun hver anden onsdag blevet udnyttet mellem kl.

, 21-24, hvilket omhandler en omlæggelse af vores arbejde. Vi bruger Det Røde Rum til grup
peøvelser, til praktisk kvalificering, hvor den frie gulvplads har været nødvendig for
gennemførelsen - og har nu qua. arbejdsomlægningen planlagt, at vi hver anden onsdag aften
vil invitere folk ind til et arbejde, der er bredere end det rådgivningsmæssigelterapeuti
ske/kliniske. Et særskilt socialpsykologisk arbejde, hvor også andre faggrupper kan være med.
Der kommer mere herom i Husavisen. Vores håb er, at der så vil være nogen, der også fatter
interesse for det rådgivningsmæssige. Af denne grund vil vi have brug for Det Røde Rum hver
onsdag aften.

Mht. til at flytte ud på Reposet onsdag aften, så mener vi ikke, at det er en god ide - og slet
ikke lige nu, hvor vi skranter: der har aldrig tidligere været så mange henvendelser om rådgiv
ning/krisehjælp, og aldrig tidligere har vi haft så få ( frie) ressourcer, og så lidt overblik over,
hvordan opgaverne skal løses på langt sigt. Vi har derfor aktuelt mere brug for lidt 'pleje' fra
Husets side - end en strid om Reposet contra Det Røde Rum onsdag aften.
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side 2

Kun såfremt Bolcherrummet ikke er ledigt
18-20

Med venlig hilsen

Regnbuen

Fredag

14-17

TorsdagOnsdag

12-16 &
17,50-24

Ditto
Hele dagen ,__Jll
-16=24--

12-17

Ja

TirsdagMandag

Ja

12-17

Værkstedet

Ugeskema :

Dlers Rum
Bolcherummet

Det Røde Rum

Iranerrummet
Kontoret

Nb. Tidsrummet kl. 16-17.50 Det Røde Rum om onsdagen er kun ledigt nnder
forudsætning af,

I, At lokalet efterlades i ordentlig stand, dvs. borde og stole står der hvor de stod
da man overtog rummet.

2. At man rydder op efter sig, dvs. fjerner kaffekopper,flasker og tømmer
askebægere osv.

3, At man overholder tiderne.



Protest
Fri Hash Bevægelsen

. ' .•

September 1992

Vi protesterer mod den udAJvellde 1Illlgt, OOM har hostet vores b.ampeplanter her pa Christiania samt andre steder i landet.

Vi føler llt vores personlige ret til5l:'lvst<E:ndig at U:uke, fule og handle, er krænket ved at andre skal beslemme hvlld vi må.

Vi ser,hvtu:llovenc gør ved os: begr.mser vores pasonlige frihed, begr= sponta:nitelett. fantasien samHandling.

Hwdm:ie tusindeT af mennesker er kriminelle, fordi vi fon:uælcker hamp fn:m for humle (alkohol). Hvordan kan vi være
kriminelle, vi sk;]d.o:r ikke os selv,~ ikke~ udover ikke vold ellerdcr af det,. modsat de lovlige ntmJ..idler?

Ved iDdtagelse af cannabis er ugi.fterne for sundhedsv:ese:nct mini.m.aJ.c. Det s;mnne gælder for sænfundet,. i forholdel til de
lovlige rusmidler, som ved misbrug af kaffe., nikotin, illkohol og piller skaber .flere udgifter ved skaderne end iDrltægteme
genuem afgifter som told moms (lg skat,. da sbdcme for disse grupper er eneget store.

Vi fodaIlger vores hampplllIlter tilbage, foe det mide:r imod m=esl.:a1:tteD til: Selvstændig at vælge., hvt1d vi Vil bruge vores
liv til
~ tkr:I den løftede pegefinger der sJ~ Du må ikke!

Forbudet mod hash betyder at:

Medicionlindustrien '7 øgede iodtæg~,

Alkoholindustrien <7' øgede iDdtægter.

Sam.fundet". slore tab.

Politiet <7' fiae iU"bejdsplndsa og soorre magt

LegaJiseri.cg afhasb.:

Alkol1olhiodusUien T faldende indtægter.

Kære Leonard

Jeg vi] gerne protestere imod den lov, der forbyder hamp og marihuana, og jeg forlanger min del
af planten udleveret

Efter at have drukket alkohol i flere år gik jeg en dag i en alkoholrus ud foran en bil og var
bevidstløs i 3 uger.

Den motoriske styring af lemmerne blev sat ud af drift, og først langsomt fik jeg igen styring af
lemmeme til at kunne vakle frem, og arme og hænder styrer jeg d<kligt.

El år efter ulykken kom jeg tilbage lil min lejlighed og skulle lil at begynde forfra.

Bl.a. fordi jeg ikke mere kunne huske mil hjem, blev ting, som jeg skulle gøre hver dag meget
vanskelige.

Den hjemeskade, jeg fik, har gjort, atleg blev utålmodig, fordi rengøringen tog meget længere tid
end før ulykken. Og tit fik jeg ingenting gjort.

Så begyndte jeg at ryge hamp - hash, og jeg kunne nu slappe af og få de daglige ting gjort, da
min utålmodighed blev meget formindsket.

Derfor fri hash.
Samfundet '7 (lgede irldt<E:gtc:r.

Politiet <7' berlre muligheder fOl" ilt tage sig af dl:1l .. irkclige kriminalitet~.

Hvc:JD c:r i gnmdCll de egentlige kriminelle?

Od <T lotllt latterlig!. al opretholde det forbud. idr;t.1!t taler for, at en legalisering af marihuana _ hash sparer. og denned øger
indtægten for san.....'i.mdet mcxisal de monne udgi.fi.er. der er forbundet med dette forbud.

Henned opfordrer vi politiJceme og ilJUire til al iodgå i en dialog og gå med Lil at lave en omfallende Wlders(lge1se af
skadevirkningerne 'led !:mgtidsrygning af marihuana. bllSh. eller m:mge1C1l på snmme.

Med \.;wgtidsrygning mener vi 20-30 års jævnlig rygning.

Nu.

K W- ()\Sff':
~r\d\ :x.;:s-e~~ Lf

HD} .K.
Dafoc FRI HASH

NU
Med frie hashnyder hilsener fra

Fri Hash Bevægelsen



DET MENER ET UDVALG I EUROPAPARLAMENET
POLITIKEN D. 30111 -91.

FRI HASH,
•
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NU

EF: WHISKY OG NIKOTIN
FARLIGERE END

MARIUANNA

_. i

,I ~Isovannen", denaf Dr. E. W. Wretlir,u
udgivne Sundhedstidende, indeholder den
1.Marts 1894 en længere sympatetisk Artikel,
hvoraf vi aftrykker følgende:

Den brystsyge betakker sig. naar jeg bede-r ham tage ind "en Spiseskefuld Levertran 3 gange daglig". Jeg beder ham
da kjøbe en Daase Maltos-cannabis. Deraf skal han koge I a 2 Theskefulde med 1/2 Pot sød Mælk og drikke en
saadan portion Morgen og Aften. Han gjør ,let og gjør det gjærne.

Ikke blol [il bry!>1syge. men i mange andn~ Tilfælde. hvor del var ønskeligt. al Patiemen skulde vinde Kræfter. har
jeg ordineret Mallos-cannabis. saasom til Personer med Brystkatarrh. skrofulose. sv g Mave, til blodfattige.
nervesvage Rekonvalescenter. og har i ikke faa Tilfælde, i den karteTid jeg har iaguaget Næringsmidlets
Virkning. fundet gode Resultater derved. saasom forøgede Kræfter og bedre Helbred.

Præparalets Smag er ren og kraftig og efter min Opfalning behagelig. Det er ikke hidsende som Kaffe. men mild,
nærende og megel mænende."

Dr. Henrik Berg,
Stockholm.



Bevægelsens
målsætning:

1. At få ændret loven om hamp,
hash og rygere.

2. At udbrede oplysning om nega
tive og positive virkninger af
hamp, hash og rygning.

3. At lægge pres på de lovgivende
myndigheder for ændring af loven
om hash - især efter de seneste
rapporter der atter engang
frikender hash- for alle de skade
virkninger, som produktet hidtil
har været tillagt.

4. At få folk med lyst og tid til at
deltage aktivt i bevægelsens
arbejde for derigennem at få
oprettet lokalafdelinger i Jylland,
på Fyn og de andre øer.

5. At få startet en underskrifts ind
samling imod det forbud, som
koster skatteyderne så utrolige
summer af penge.

6. At, påvirke familie og venner til
- sammen med bevægelsen - at få
en lovændring på området.

~vægelsen vil støtte
! forskning i økologisk

skadedyrsbekæmpelse,
papir- og tekstilindustrien,

hampereb og rygning.

Vi ønsker desuden at der forskes
i, hvad f.eks. medicinalvareindu
strien kunne bruge hamp til.
Hvis du har viden om ovenståen
de, tid og lyst, så henvend dig
venligst til:

Fri-hash-bevægelsen
Nyt Forum

Bådsmandsstræde 43
1407 Kbh.. K.

Tlf: 31 956507

Møde hver mandag
fra kl. 20:00 - 22:00

Mød op og støt

Giro Nr.: 7 05 71 80

p.s. spred og kopier denne folder!



Hvad kan du gøre

Kampen mod racismen og fascismen er en fælles kamp for indvandrere, f1ygtninge
og danskere - en kamp for et socialt retfærdigt samfund. Vi vil iJcke være tilskuere lil
at f1 yglninge, indvandre og andre bli ver ofre for fascisternes og racisternes propaganda
og vold.
Du kan organisere dig i de anti-rascistiske grupper, eller deltage i aktioner, rive deres
plakater ned, deltage i blokader mod højreekstremisternes mØder, male deres grafitti
over når du ser det.
Højreekstremisterne har stort set fri adgang til medierne, til gengæld er det et næsten
luJcket område for de folk, der iJcke vil acceptere deres menneskefjendske politik.
Derfor er det vigtigt, at få din fagforening, beboerforening, lokalradio, lokalblad osv.
til at arbejde og kæmpe for at styrke den internationale solidaritet.
MØD OP TIL DEMOSTRATIONEN D.21.NOV. PÅ RÅDHUSPLADSEN KL. l?

Først hen tede de jøderne
men jeg gjorde ingenting, for jeg er jo ikke jøde.
Da de hentede kommunisterne gjorde jeg ingenting
for jeg var ikke kommunisL
Da de hentede fagforenings folkene gjorde jeg ingenting
for jeg stod ikke i en fagforening.
Nu er de kommet for at hente mig og der er ingen tilbage til
at protestere.

* BEKÆMP RACISMEN OG FASCISMEN

* STYRK DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET

Aktivister fra Fælles Initiativet Mod Racispte, Elmegade 27,Kld. 2200 N.
An ti-imperialister i BZ, Ungdomshuset, Jagtvej 69, 2200 N.
Palæstinensere i Danmark.

BEKÆMP
FASCISME OG RACISME

DEMONSTRATION
Torsdag d. 21. nov. kl 17 fra
Rådhuspladsen til Blågårdsplads

Arrangører: Aktivister fra: Fælles Initiativet mod Racisme. Palæstinensere i DIlIUIUlIk og Anti-impea
rialister i BZ

Demonstrationen støttes af:
Melll1 afd.: 12, t3,14,15, Lager og Handel Kbh., M=bejds=dene i Kbh., SiD KastrUp, Rør og Blik
Kbh., PMF afd.4, Havnearbejderne, fagforening Kbh., Dan,k Socia1radgiver forening, Tag og Pap arbej
dernes fagforening, Fælles Initiativet mod Racisme. Internationalt Forum. Demos, DKP. Kommunistisk
Forum, DKP/mI,VSU



Fascismenkan ikke forandres-. .. .-.. - ..

-Fasc:ismerl··kctrikul1·besejres..!!

Fascismen er igen i fremmarch over hele Europa.

Meningsmålinger fra Frankrig viser at 32 % af befolkningen vil stemme på Le
Pen's, parti Front National. I flere tyske delstatsparIamenter er fascistiske partier
som DVU og Republikanerne blevet valgt ind.
Indenfor de sidste måneder har der i StortyskJand været mere end 1300 angreb

på flygtningehjem. Fascisterne angriber med jernstænger, brandbomber og sky
devåben, flere mennesker er allerede blevet dræbt. Også i de andre europæiske
lande foregår der dagligt mere eBer mindre organiserede angreb på flygtninge og
indvandrere. I Sverige, Norge og Danmark har organiserede facistiske grupper
angrebet flygtningelejre.Den ekstreme højrefløj i Danmark er en kendsgerning.
Den er repræsenteret ved grupper som Den Danske Forening, DNSB, De
Nationale og National Partiet Danmark.
Den Danske Forening er heller ikke blege for offentligt at -afsløre deres tætte og

ulovlige forbindelser til alle afdelinger indenfor politiet, så de har fri adgang til
politiets oplysninger
Flygtningene er ikke de eneste der bliver udsat for fascisternes terror I Danmark
har der i de seneste år været adskillige angreb på forskellige venstreorienterede
partier og organisationer, som fx. VS, VSU , SAP, Unge Mod Apartheid og
DEMOS.

Hvad vil fascisterne

Fascisternes ofre er alle der ikke passer ind i deres vision om den stat, hvor kontrol,
militarisering, ensretning og centralisering af magten er nøgleord; dvs.
socialt dårligtst stillede, de handicappede, de gamle, de homoseksuelle.....alle
som stiller sig ivejen for; at de stærke udnytte,r de svage, at de rige udbytter de
fattige, at mænd undertrykker kvinder, at de hvide undertrykker de farvede.

,
I

Sociale modsætninger.

Den økonomiske krise i de rige vestlige lande betyder, at de står overfor nogle
enorme sociale modsætninger , som de såkaldte" frie demokratier" hverken kan
eller vil løse. De enkelte lande gør også hvad de kan for at udnytte den stigende
racisme_ i befolkningen, til at tage opmærksomheden væk fra, at de som ansvar
lige, ikke eri stand til løse problemerne med: arbejdsløshed, boligmangel, sexuelt
misbrug af kvinder og børn, miljøforurening, lukning og privatisering af pleje
hjem, sygehuse, børnehaver, skoler... Det er den sociale nØd og utryghed der
skaber fremmedhad.
Men en anden vigtig grund til at hØjrefløjen er i offensiven er, i Danmark som såvel
i resten af Europa, at det er lykkedes politikerne, at splitte befolkningen op mod
hinanden; flere flygtninge bliver lig lavere pension til de ældre. At Danmark
faktisk har råd til både flere flygtninge og højere sociale ydelser, bliver tydeligt
når folketinget hen over hovedet på folk, beslutter at der er råd til at bruge flere
milliarder på en storebæltsbro, en Øresundsbro, et motorvejsnet gennem Jyl
land.... , som kur. gavner kapitalens interesser Et andet eksempel erpolitikernes
evige lønforhøjelser til sig selv, vel at mærke, og sådan kan man blive ved...

EF's flygtningepolitik.

EF skal ikke bart væreen politisk, økonomisk og militærunion ,men EF unionen
skal have en direkte myndighed over de enkelte landes egne "folkevalgte
forsamlinger". EF bliver en ny supermagt og alle borgere i Europa får endnu
mindre at skulle have sagt. EFs Runde Bord (Round Tabel oflndustrialist), hvor
europas 45 største industribosser sidder, bl.a. Mercedes Benz, Shell, Volvo,
Mærsk og Carlsberg, bestemmer næsten suverænt hvordan udvikJingen i Europa
skal forgå,- med det ene formål: at øge deres miIlionprofitter hvert år.
Et af EFs vigtigste skridt, er at gøre det "åbne Europa" til et lukket land for

. "fremmede". 170' erne lukkede EF-landene for indvandring og siden midten af
80'erne har de koldt og kynisk strammet reglerne for at få opholdstilladelse.
Danmark har hele tiden fulgt med de andre EF-lande. Det gælder også de sidste
forslag om at skærpe udlændingeloven, der betyder at indvandrere og flygtninge
gøres til anden kJassesborgere.
At politikerne ikke skyr nogen midler overfor flygtninge, blev kJart da de brØd
deres egne love, for at forhindre tamilske familiesammenføringer. Løgnen om
Libanon som sikkert land i palæs!inensersagen, er bare et andet eksempel. Et
tredie eksempel er Politiets efterretningstjenestes samarbejde med den Israelske
efterretningstjeneste Mossad.



STUDENTERHUSET•
vI Københavns Universitet.

Købmagergade 52 ·1150 København K

TILLÆGSFORSLAG TIL DE NYE VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslagene er fremsat af Birgitte Ernst ved bestyrelsesmødet d. 8.9.92

og videre diskuteret efter bestyrelsesmødet d. 15.9.92 og lyder som

flg.

Huset arbejder aktivt både indadtil og udadtil

-------------------------------------~._----_....._---- ----------;----

- Tillæg til § 2

i forhold til sine omgivelser for et åbent og

demokratisk samfund.

- Tillæg til § 7 stk. l : ... , og hvorunder racistiske, fascistiske og \

Misligeholder et medlem sine forpligtelser i

henhold til §7, stk. l, kan bestyrelsen udelukkt/

dette medlem fra Foreningen Studenterhuse~ med

nazistiske handlinger~_E0ldningerer uønsket.)
.~ --------- ---

- Tillæg til § 7 stk. 2

( Tillægget vedrører

kun det understreg-

ede )

øjeblikkelig virkning i kortere eller længere-----------------------~
tid og i grovere tilfælde eksklusion •.....•. _

'/~d~. I
~JI-~

t:&....
- Omformulering af§7 stk 3 I tilfælde af udelukkelse eller eksklusion

af et medlem,prøves bestyrelsens beslutning

ved førstkommende generalforsamling.

- Indføjelse af § 7 s tk. 4 Et udelukket eller ekskluderet medlem kan

hegære sin sag taget op på ny ved~

kommende generalforsamling~.

Telefon 33136592 Giro O41 81 61

kontortid: hverdage k1.12.00 -18.00 .bestyrelsen: tirsdag kI.19.0Q-21.00



Kommentarer til vedtægtsændringsforslag.

1) Generelt:

Det er tilsigtet at forbedre strukturen og klarheden af de
tidligere vedtægteJ;s enkelte bestemmelser og deres indbyrdes
sammenhæng. Der er flere steder, hvor bestemmelserne er bragt i
overensstemmelse med "virkeligheden", dvs. den egentlige
forretningsgang i huset. Ex. reglen om indkaldeslse til
bestyrelsesmøder. Derudover er der indsat flere paragraffer og
stykker for at gøre henvisninger simplere, og derved generelt
lette overskueligheden ved diskussion/anvendelse af vedtægterne.
De nye overskrifter til afsnit i vedtægterne tjener samme formål.

2) Konkret:

(I det følgende er henvisningerne
vedtægtsændringsforslag.)

til det omhandlede

Ad § 6: Denne bestemmelse skal sikre, at huset ikke udnyttes af
ikke-studerende i en grad, der ikke ville stemme overens med
formålsparagraffen og forholdet til universitetet, samtidig med
at Studenterhuset bevarer åbenheden og kontakten udadtil.

Ad § 7: Det er søgt nærmere defineret hvilke krav, der kan og bør
stilles til medlemmerne af foreningen. Denne formulering er valgt
for at hindre aggressiv adfærd medlemsgrupperne imellem og
ligeledes for at udelukke anti-demokratiske og voldelige grupper
fra foreningen. Det er vanskeligt klart at afgrænse
bestemmelsens anvendelsesområde, men er et forslag til en
udelukkelsesparagraf, der er tiltænkt en uhyre begrænset
anvendelse.
Beskyttelsesreglen for bestyrelsesmedlemmer skyldes den
omstændighed, at disse jo (principielt) varetager deres vælgeres
interesser og er givet generalforsamlingens tillid jf i øvrigt ad
§ 25.

Ad § 8: Denne bestemmelse for at fastsætte antallet af
bestyrelsesmedlemmer, således at opgavefordelingen mellem disse
kan defineres nærmere, og for at lette overgangen til det
halvårlige bestyrelsesvalg jf. ad § 10.

Ad § 10: 4 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert halve år, for at
sikre kontinuiteten i bestyrelsen ved at valgperioder overlapper.

Ad § 25: Udgangspunktet må klart være, at et enkelt medlem af
bestyrelsen ikke kan "pilles" ud. Hvis utilfredsheden blot angår
et medlem, må hele bestyrelsen gå og hvis den kritiserede stadig
har nok stemmer til at blive valg~ må dette være konsekvensen.
Dette er en basal demokratisk beskyttelse af mindretal i
Foreningen.

Ikke flere kommentarer.
veddtægtsforslaget GRUNDIGT
så vigtige) ændringer.

Det henstilles, at alle læser
igennem, da der er en del andre (ikke



Vedtægter for Foreningen Studenterhuset.

§ 1, stk. 1. Foreningens navn er Studenterhuset ved Københavns
Universi tet. Foreningens adres.se er Købmagergade 52, 1150 Køben
havn K.
Stk. 2. Foreningen har værneting i København.

§ 2. Foreningen har til formål at virke for skabelsen af et
tværfagligt, studentersocialt og -kulturelt tilbud til de
studerende ved Københavns Universitet på ovennævnte adresse.

Medlemsforhold

§ 3. Som stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages
studerende ved Københavns Universitet.

§ 4. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan
optages studerende ved andre højere læreanstalter.

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

§ 6. Min. 1/2 af medlemmerne i en aktivitetsgruppe skal være 9
studerende ved Københavns Universitet. ~ 7

t -"'7 o

<i- ~a,
C.~J.ph. ~

-'t7~·, .' , n. 'W.Medlemsrettigheder og pligter. 1>1;'U/~iV1-ti

§ 7, stk. l. Medlemmerne er forpligtet til at overholde fore
ningens vedtægter og husorden og medlemsaktiviteter skal udøves
med respekt for andres politiske, religiøse og filosofiske
overbevisning, samt etniske oprindelse.
Stk. 2. Misligeholder et medlem sine forpligtelser i henhold til
§ 7, stk l, kan bestyrelsen udelukke dette medlem fra Foreningen
Studenterhuset med øjeblikkelig virkning. Hertil kræves e~

flertal på 2/~ngår spø smål t om udelu kelse et medlem af

Gtudenterhusets bestyrel~~~måa~tt;·!bestyrlsesmedlem dog være ~
afsat efter de i § 25 ~ævn;;:~regler in n udelukkelse kan <.,
, værksættes . ~.. ,
Stk. 3. Udelukkelsen prøves ved først kommen e generalforsamling.

Bestyrelsen.

§ 8, stk. l. Foreningens daglige ledelse varetages af en be
styrelse på 8 medlemmer.

§ 9. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtilog
påser, at foreningens aktiviteter til stadighed opfylder
foreningens formål.



som
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konsistorium
en repræsentant hver
bestyrelse jf dog §

§ la, stk. l. Bestyrelsen vælges blandt de stemmeberettigede med
lemmer af Foreningen Studenterhuset jf. § 3, stk. l på de
ordinære generalforsamlinger i februar og september for et år ad
gangen. Medlemmerne af bestyrelsen afgår med halvdelen ved hver
halvårlige generalforsamling.
Stk. 2. Herudover udpeger hver af de i
repræsenterede studenterorganisationer
fuldgyldigt medlem af Studenterhusets
stk. 2.

§ ll. Hvert fremmødt stemmeberettigede medlem har l stemme.

§ 12. Hvis generalforsamlingen udtrykker mistillid til et udpeget
medlem, skal den relevante organisation udpege et nyt medlem.

§ 13. Hvis en organisation ikke ønsker at repræsenteres, kan
pladsen overdrages til en anden af de i konsistorium repræsen
terede organisationer, efter forhandling mellem disse.

§ 14. Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode
indtræder suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling i
prioriteret rækkefølge.
Stk. 2 Afgår et udpeget medlem i utide, skal den relevante
organisation udpege et nyt medlem.

§ 15, stk. l. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Stk. 2. Hverken formand eller næstformand kan være et medlem
udpeget af de i § la stk. 2 nævnte organisationer, men skal være
et medlem valgt på generalforsamlingen.

Lønnet personale

§ 16, stk. l. Bestyrelsen ansætter efter stillingsopslag lønnet
personale.
Stk. 2. Det lønnede personale varetager efter bemyndigelse fra
bestyrelsen foreningens daglige drift.
Stk 3. Det påhviler bestyrelsen at føre t ilsyn med de evt.
ansatte personers virksomhed i foreningen.

§ 17. Det lønnede personale deltager efter aftale i bestyrelsens
og repræsentantskabets møder, med har dog ikke stemmeret
på disse.

Bestyrelsesmøder

§ 18, stk. l. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.



Stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det for
nøden, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 3. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af
dagsorden.

§ 19. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferater, som
underskrives af referenten, og godkendes på næste bestyrelses
møde.

§ 20, stk. l. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemme
flerhed, men erkun beslutningsdygtig når mere end halvdelen af
bestyrelsensmedlemmer er tilstede.
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 i alle
anliggender.

§ 22, stk. l. Ordinær generalforsamling afholdes 2 gange årligt,
i februar og september.
Stk. 2. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling
med 3 ugers varsel.
Stk. 3. Indkaldelse og dagsorden vedr. den ordinære
generalforsamling offentliggøres mindst 3 uger før generalfor
samlingen i Universitetsavisen.

§ 23. Med indkaldelse til den ordinære
februar skal endvidere foreningens regnskab
foreningens medlemmer mindst 3 uger før
afholdelse.

generalforsamling i
være tilgængeligt for
generalforsamlingens

§ 24. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af be
styrelsen 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. Angives grunden at være mistillid til en eller flere af dej
i bestyrelsen indvalgte personer, bortfalder bestyrelsens mandat
ved den extraordinære generalforsamlings begyndelse og der sker
nyvalg til bestyrelsen efter de i §§ 8 - 15 anførte regler.

§ 26, stk. l. Extraordinær generalforsamling afholdes senest 6
uger efter modtagelsen af begæring herom.
Stk. 2. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker



med mindst l uges varsel.

Gennemførelse.

§ 27. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en
dirigent, der vælges af forsamlingen, blandt foreningens
medlemmer og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 28, stk. l. på ordinære generalforsamlinger aflægger be
styrelsen beretning om foreningens virksomhed.
Stk. 2. Endvidere fremlægges i februar regnskabet for det
forløbne regnskabsår, samt budget og status, kontingenternes
størrelse fastsættes, og revisor vælges.

§ 29. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning
udenfor den offentliggjorte dagsorden, skal indsendes til
bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen
og af bestyrelsen gøres tilgængelige for medlemmerne senest 7
dage inden generalforsamlingen.

§ 30. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

§ 31. Afstemningerne skal finde sted skriftligt, såfremt blot et
af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

Repræsentantskabet.

"f
§ 32. Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af dei ~~
af bestyrelsen godkendte aktiviteter. Godkendelse af aktiviteter;> ~'~.r
skal prøves ved førstkommende generalforsamling. l
Stk. 2. En aktivi tet, der siden sidste generalforsamling har
indstillet sit virke deltager dog ikke i repræsentantskabet.

§ 33. Det er repræsentantskabets opgave at medvirke til kommu
nikation mellem aktiviteterne.

§ 34, stk. l. Repræsentantskabet har overfor bestyrelsen
rådgivende funktionog kan overfor bestyrelsen fremsætte forslag
til vedtagelse.
Stk. 2. Det er herunder repræsentantskabets opgave at udarbejde
forslag til husorden til vedtagelse i bestyrelsen.
Stk. 3. Repræsentantskabet fungerer endvidere som hørings organ i
bestyrelsesanliggender af væsentlig betydning for foreningens
drift.
Stk. 4. Høringssvar skal afgives senest 14 dage efter at
anmodning herom er fremkommet fra bestyrelsen.~~~~~
~ 1:\



Regnskab og formue.

§ 35, stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling i
februar være revideret af en registreret revisor.
Stk. 3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler
de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over
samtlige indtægter og udgifter, samt udarbejder foreningens
årsrengskab.

§ 36. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til af
holdelse af de løbende udgifter, placeres på forsvarlig vis.

Tegning og hæftelse.

§ 37. Foreningen tegnes af den daglige leder sammen med den fun
gerende formand og et af bestyrelsens øvrige medemmer.

§ 38. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig
hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

Forholdet til universitetet.

§ 39. Bestyrelsen er forpligtet til enhver tid at holde univer
sitetet underrettet om bestyrelsens og den daglige ledelses
sammensætning, samt tilstile universitetet referater af afholdte
generalforsamlinger.

1ve-dtæqtsændringer. ------ 7
JI § 40 ..Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en

l~eralforSamlingmed 2/3 af de afgivel'e 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 forpligtel
ser som det lønnede personale og bestyrelsen lovligt pådrager
foreningen.

§ 41. Ved foreningen opløsning tilfalder foreningens formue efter
beslutning på den opløsende generalforsamling formål, som
opfylder foreningens formål, jf. § 1



Husavisen, l'

denne sammenhæng er Studenterhusets histo
I rie, og det er min egen historie i Studemerhu

set, idet jeg selv er part i den kontlikt, som
Fællesudt~lelsen sigter at løse.

I Fællesudtalelsen nævnes tiet, at det ikke kan
undgås, at det kommer til konflikter. når
mennesker skal prøve at arbejde sammen. Det

! er derfor vigtigt at arbejde ordentligt med
konflikter, idet de peger på noger omstridt,
der kræver en fælles afklaring og personlig
srillingtagen. Løsning af konflikter er derfor
forudsætningen for, at arbejdet kan gå videre
på den bedste måde.

TO KONFLIKTER.

VEDRØRENDE FÆLLESUD
TALELSEN PÅ-· GENER~L
FORSAMLINGEN.

D'!! jolgl!!ld? t:1p/C2g er ."hev;>1 som '(1'~pf1pir

lil den nys oversIaede generalforsamling. Da
der ikke mr lid lil, al det kliflne siges i sill
helhed, bringes del derfor her. Og del brin
ges også fordi del indeholder nogle mere
generelle betragtninger ol'er en særlig
problemstilling: detuhyrliges problem.

Som een af de, der har været med til at
formulere 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 h~rer hjemme. Og

En særlig konflikt har imIdlertid ikke endnu
kunnet fmde en losning. Det er en konflikt,
der i personaliseret form har omhandlet folk
fra Regnbuen ift. folk fra SMS. Dette er imid
lertid ikke den eneste konflikl. der ikke har
fundet en løsning. Der tænkes her på den
gamle konflikt mellem folk fra bestyrelsen ift
folk fra cafegruppen, hvor striden særligt gik
mellem Johan Hansen og Morten Svendsen
på det punkt, der omhandler cafeens autono·
mi, dvs om cafegruppen skal forblive besty
relsens gruppe og pengetank, eller on\
cafegruppen skal være autonom og indgå i
huset i repræsentantskabet på lige fod med
andre gruppen. En tilståelse af autonomi til
cafegruppen vil nemlig betyde, at bestyrelsen,
for at øve indflydelse, må gå via repræsen
tantskabet eller gennem stormøder og gene
ralforsamlinger, me(iens ~afegf\'ppl"n så
primært står lil ansvar overfor repræsentant
skabet, stormøder og generzJforsamlinger, og

Jørst i anden omgang til bestyrelsen. Denne
sTdste konflikt endte, da Morten fra cafegrup
pen - og med standpunktet autonomi - trak
sig fra huse!. Og der er ikke senere nogen,
der har taget det op. Det er dog ikke mit
indlryk, at dette løste konflikten. Den blev
bare begravet. Og dermed også sagt, at jeg
oPf!;ter den som en strukturel problemstil
ling.

Det fælles for de to konflikter· som har vidt
forskellig omdrejningpunkt - synes imidlertid
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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 lade konflikten ligge; men
der er i hvert fald mange, der har bedt folk rra
Regnbuen om at lade konflikten ift bestemte
folk - Per Olsen og Pelle Buhl - ligge. Og s.å
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 konflikter og opgaver, der
forsvandt eller blev underprioriteret.

STRIDENS ÆBLE,

Dette har så endnu ikke været muligt, men
det er mit håb, at Fæltesudtalelsen kan løse
konflikten. Stridens æble er her placeret i
modsætningen mellem, at del 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 til 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 rl!n privat forholden
sig, der har været omdrejningspunktet.
Krone~' på v>;i;rket i dctte; c; den i'et åb ..e
opfordring i Per Olsens brev til sidste
stormøde til at iikvidere mig, for herefter at
kunne høste historiens hyldest og bifald. Jeg
citerer: "Det er i øvrigt Per Olsen opfattelse,
som Crowley Scholac, 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 Crawley, og senere
den allierede kontraspionage, så sig nødsaget
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 ~r ofre for overmod blev
Hr Viereck til slut den lille. Historien
dømmer ham som en politiSk charlaran &
skurk, eftertiden er taknemmelig mod de der
salte en stopper for de tyske stormagtsplaner"
(Kort notat til grupperne i Studenter-Huset,
til Bestyrelsen, Rektoratet &.c., sep 1992,
s.3).

STARTEN.

Det startede ellers tilforladeligt. Det startede
med at Per kom til et husmøde. Det var før
cafeen havde abent mere end nogle uger eller
månedsdage om året. Med sig havde han en
kontakt med mange små bogforlag, bia socia
listiske, sagde han. Huset ville kunne tjene lidt
penge på at sælge dem. Og han havde også
een, der kunne stå og sælge dem - men
selvfølgelig skulle han have noget for det.
Den person var Pelle. Husmødets standpunkt
var, at det var en god ide - mange studerende
lever nærmest af at æde bøger - men det
bedste var, at man ikke fik penge for at sælge
dem. Indtjente penge måtte samlet gå til
huset, Desuden var der problemet med at
sikre bøgerne, når huset stod tomt om natten.
Udgangen på busrnødet 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 del i praksis kunne foregå. Der kom
aldrig en tilbagemelding - ikke før lang tid
efter og i fcrb::-:de!se ~ej arl:re s~.;e~, ~'!Or

folk i huset blev beskyldt for at have jordet
ideen!

OM UHYRLIGHED.

Man kan spørge sig selv, hvonor fanden det
overhovedet kan komme så langt ud. Og mit
bud på dette er, at der fra starten af har været
noget~ på tale, Og ved noget uhyrligt
vil jeg forstå 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 give to historiske

eksempler: eet hvad angår Slalin, og eet hvad
angår jødeudrydelsen i Hirlers koncentrations
lejre

Det første angår den jødiske ghetto i Warsza
wa under 2,verdenskrig, hvor den af nazister
ne krævede jødiske ledelse, hvis tyngde lå hos
de religiøse overhoveder, så sig stillet 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. Først
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 OktobeHe'lolutionen i 1917.
Lenin dør 7 år efter i 1924, hvor Stalin
kommer til. Men allerede j i940 er der kun
een person tilbage af de oprindelige 24
centralkomite-medlemmer. Nemlig Stalin. Et
par stykker er død en naturlig død; et par
andre er blevet myrdet af endnu ukendte;
mens resten er blevet henrettet· og henrettet
af Sralin selv på konstruerede anklageskrifter!
J\fan må spørge, hvordan det kan være
muligt, at en hel generauan af ledere - folk
der har haft en stOr viden om hislOriske
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 det var over deres forstand,
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 ovenor forhold, som man i
sin vildeste fantasi ikke tror, at man kan
møde. Man fornægter en virkelighed, fordi

den er for uhyrlig. Og hvor tanken om, at den
kunne være tiltældet, ikke får 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 knyttet til
tilintetgørelsen af ens egen faktiske eksistens
Man kan så være' skrækken' for at andre har
dette på sinde, og det vil ses overall, hvor så
flugt eller angreb bliver eneste handlemoti..'er
Eller også kommer man slet ikke i nærheden
af det uhyrliges problem: man ser kun proble
mer og samarbejdskonflikter som værende
udtryk for forskellige og eventuelt diverge
rende interesser: der på en eller anden måde
må Kunne gmmenarbejdes.
Ovenstående problemstilling kan vel siges at
være problemet om magt/vold contra demo·
krati. Og skal demokratiet vokse, må det
derfor være i stand til ordentligt - og dette vil
ogsa sige demokratisk - være i stand til ar
trænge magten og volden ud af de menneske
lige relationers domæne. Ud fra det
forudgående kan man også sige, at der hvor
magt og vold viser sig,· det er ved disrespekt
for det som forhold også er i sio selv dV5
gennem krænkelse af tinos egen værdi. Fra et
demokratisk standpunkt er det denar. l

tilfælde af magt og vold. ikke nok "bare" at
arbejde med de mulige forskellige interesser,
der måtte være på tale. Det er
dødsensnødvendigt også at gå aktivt imod, at
det overhovedet kan gøres legitimt at krænke
- for kun således kan magten og volden skub
bes ud af de invofveredes egne re1atio.:,:.... 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,

[ min egen vildeste fantasi har jeg ikke kunnet
forestille mig, at et sted som Studenterhuset,
der'~a starten 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 tOlal illegitimering af ens eksis
tens. Det var sådan i en lang periode, efter
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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 fa, 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 bagefter opfat~

te som et uhyrligt standpunkt, ider det var
folkene fra huset, der arbejde for at holde
huset åbent, at det var imødekommen og at
argumentation blev gjort sagslig. .

ET MELLEMSPIL.

Det var først efter et år eller halvanden:> 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. Mao at der var noget helt
forken ved det hele herinde. Det var sidste
efterår. hvor jeg skrevet åbent brev til huset 
papiret "Vil vi have dette i vores hus?!"
(27.11.1991) - 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 del standpunkt fra
Pers side, at han "er en højt klassificeret
militærperson, der er udstyret med retten til at
anvende den fornødne vold", hvad han "vil
gøre, når nogen stiller sig i vejen for hans ret
og rig<':t<; sikk;;;rhed".

Per tog aldrig nogen sinde afstand fra sine
udtalelser. Men fyldte til gengæld husets med
åbne løgne om, hvad der var foregået - løgne,
som kun de, der havde været med i de
pågældende tilfælde, vidste. Og det er jo
sman 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 til.

Da jeg skriver det første brev - hvad jeg
mener jeg gør med fuld ret: hvis ikke jeg
havde skrevet det, havde andre pligt til at

gøre det· gør jeg desværre en stor fejl, der
lidt eHer 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 fik skelnet
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 sagen var
ikke anderledes, end var den blevet overgivet
til offentligheden uden for huset, at så var der
hunigt kommet en løsning.

MISFORSTÅET SOLIDARITET.

Jeg tror at grunden til, at offentligheden uden
for huset ikke blev indblandet. det var en.
synes jeg j dag, misforstået solidaritet med
huset, idet huset dengang syntes at svagt
overfor dekanernes lukningstrusseL Og man
ønskede ikke at give dem noget som helst
kort, der kunne bruges hertil. Samtidig gik
sagen nærmest over ens forstand - men man
behøvede egentlige 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 IL\NDLE·
NORM.

Alle de her forhold er i Fællesudtalelsen søgt
kogt ned til en central problemstilling, der har
fået lov at køre i og med huset og brede sig
m~r~ og mere. Nemlig "Bl11me the Victim"
logikken, SOm vil sige, at den der disrespekte
reslherzes 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 Vietim",
at 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.

ET HÅB.

Det er derfor mit håb med Fællesudtalelsen,
at den kan skubbe "Blame the Vietim"
logikken som normdanner for menneskers

omgang med hinanden ud af huset. og hen på
den historiske mødding, den er kommet fra.
Og det er også mit 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, eller om de bare har en dum dag.

Kalle
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FÆLLESUDTALELSE FOR
MEDLEMMER AF STUDENTER

HUSET.

I de senere år har Studencerhuset gennemgået
en voldsom udvikling. Fra at være et hus i
dvale fra dets start i 1984. ventende på under
visningsministerens endelige godkendelse. der
først kom i 1989. og frem til i dag. hvor huset
har opnået driftsoverenskom.st med universi
tetet, er huset vokset til at være et levende
sted for studenteraktiviteter.

De senere år har imidlertid også været
konflilo..""tfyldte år. Der har været opgave på
opgave at løse. og samtidig har der været et
væld af forskelligartede interesser at holde
rede på og tilgodese på bedst mulig vis. De
enkehe studerende og deres aktivitetsgrupper
har derfor ikke bare kunnet arbejde med deres
egne forhold. men har som præmis - og forud
• for eget virke været nOldsaget til at arbejde
for. at der også blev tilvejebragt betingelser
for. at andre og flere kunne benytte huset.
Samtidig har huset haft meget få, og på flere
områder slet ingen, midler til rådighed, hvilket
har trukket meget store veksler på den frivilli
ge indsats. Det kan derfor ikke undre, at der i
perioder har været konflikter mht. hvordan
der skulle arbejdes videre med de fælles ting.
Dette har selvsagt - af ressourcemangel og
udmattelse - givet anledning til situationer af
frustration hos husets aktive folk.

Problemer og frustration er generelt blevet set
::err:. dtryk fer tilspidse>1,:, kC'nflihf'f. Såd~n

ne kan løses gennem et større og bredere
fælles løft. De konfliktende interesser er
derfor i fællesskab søgt udredt mhr. hvordan
de og huset kunne berige hinanden. Således er
det gang på gang blevet muligt at 100se tilspid
sede konflikter på en tilfredsstillende måde,
således at arbejdsprocesserne i huset kunne
afvikles ordentligt og under gensidig respekt
for hinandens personlige integritet - men dette
endnu med undtagelse af een kantlikt, der nu
i en lang periode har kunnet føre et slags
selvstændigt liv i huset. Det er en konflikt,
der omhandler om huset kan bruges til private
formål eller ej, fx brug af huset til privat

indtjening eller private organisationer Gamle
husakti....ister har henholdt sig til husets hisLO
rie og husets vedtægter. og fastholdt. at det
fælles i og for huset er det centrale omdrej
ningspunkt. og at den personlige egenn)'tte
må komme som resultat af dette arbejde. Der
har som sådan, bredt i Studenterhuset. ikke
været nogen ~ grundlæggende uoverens
stemmelser på dette punkt - men måske nok
en lukket. Så desværre har taklingen heraf
fået lo..... at udvikle sig derhen, hvor ringeag
tende. hånende og voldelige ytringer har fået
lov at passere i en sådan grad, at det ikke i
fællesskab har været muligt at stoppe endeligt
op. De husaktivister, der har argumenteret
mod private formål i Studenterhuset, har
primært forholdt sig til det sagslige, dvs hvor
dan man i fællesskab kunne bringe det
tværfaglige. sociale og kulturelle videre. Og
så samtidig håbet på, at gentagen udtrykt
disrespekt for andre og for husers etablerede
fælles værdier, ville gå i sig selv igen, når der
ikke blev gået i clinch på selve disrespekten.
Dette må i dag erkendes som en
grundlæggende fejl Midler og mål i arbejds
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 mest
kendt under det engelske udtryk "Blame Ihe
Victim·'. Dette omhandler dels, at den der
disrespektereslhetzes stilles til ansvar for
samme, fx at den der trues med vold selv har
været uden om det; og dels at personer fører
sig frem som offer, og f!'~tl deQ"~ offe!".<:t~w~

ser det legitimt at nedværdige, håne eller lyve
overfor andre.

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 betingel
ser som studerende i Studenterhuset. Det har
været svært kontinuerligt at arbejde med det
fælles, når der hele tiden har været en sump af
krænkende provokationer at bevæge sig igen
nem.

Det påhviler gamle husaktivister et StOIl

ansvar for ikke allerede fra slarten at have
vIet ovennævnte "Blame the VicIim"-logik
den fornødne opmærksomhed. De greb kun
ind. når det angik andre. og ikke dem selv.
Derved gjorde de det også legitimt. at en
sådan handlenorm kunne får lov at etablere
sig i huset. De så det kun som frustration
over det svære i at lære et stort hus at kende
og alle skal have chancen - og ikke. som del
også er og kan være. en måde skjult at sætte
egne private interesser igennem på.
Et ansvar for tingenes tilstand på dette
område må også placeres hos nye husaktivis
ter. Her har der været tale om, al disse har
stillet det berettigede krav til alle husaktivisler
om. at man skal behandle hinanden ordentligt.
Men nye husaktivisler har i høj grad ladet det
være ved dette og ikke sagt grundene til.
hvorfor der har været konflikt imellem de
involverede. Nye husaktivister har mao
undladt at afklare og tage stilling til, hvad der
kan siges at være legitime fællesinteresser,
hjemhørende i Studenlerhuset. og hvad der er
private særinteresser. Derved har konfliklen
taet lov at fortsæue som særskilte parters
private problem.
Også Studenterhusets bestyrelse bærer et
ansvar for, at det er kommet så vidt. Af angst
for ikke at tilgodese alles interesser har besty
relsen søgt "at dele sol og vind lige"_ Men
hermed er besljTelsen kommet til at lade hånt
om, at husets aktivister må respektere hinan
den, o,gså i de fælles arbejdsprocesser; Og at
den eller de, der disrespekteres. ikke nOld .....en
d;g-~·;~ :;e!v "h::'f være~ i..iJ~ o~ det" Dermed
har bestyrelsen bidraget til, al "Blame the
Victim" har fået lov at fortsætte som norm i
huset

Del samlede resultat af ovenstående proces
er. at husets demokratiske procedurer er
blevet undergravet. Den givne konsensus
omkring, at huset ikke kan bruges lil pri ....ate
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
fået lov at overlejre og regulere husaktivisters
forhold til hinanden. Det eneste forsvar. der
kan medgives demokratiske husakti .... ister, er,

at deres eneste handlemulighed til løsning af
denne konflikt har været 5el\otæ~: selv at
smide den eller de ud af huset, Som åbenlyst
og ved brug af "Blame [he Viccim"-logikken
saboterede husets demokratiske fora. Men at
bruge selvtægten som 100~ningsmiddel er at
fOl1Sætte en demokratifjendsk handlemåde.
Derfor er den ikke blevet anvendt.

Derimod er der blevet sat fokus på åbent at
in .....olvere alle relevante paller i en revi
sion/opstramning af husets vedtægter på to
områder·

a - en opstramning af husets formålsparagraf,
der sikrer åbenhed, demokrati, respekt for
andres politiske. religiøse og filosofiske over
bevisning. samt erniske oprindelse. hvorunder
racistiske. fascistiske og nazistiske holdninger
og handlinger er uønsket

b - mulighed for udelukkelse, eventuelt tids
begrænset, af medlemmer i tilfælde af svig og
disrespekt overfor husets formålsparagraf,
dets værdier og andre medlemmers personlige
integritet

Desuden vil det allerede indførte medlemskab
for husaktivisler sikre et mere stabilt demo
kratisk miljOl i Studenterhuset.
Med ovenstående ser vi umiddelbart, at del
aktuelt problematiske i huset kan overvindes
på en konstruktiv måde. Del vil nemlig gøre
det muligt at stoppe "Blame the Victim"
logikken og andre uværdige handlenormer.
når. den eller de optræder. Og alle f::elles
kræfter vil igen kunne bringe huset videre.
Delte er endvidere ikke bare et håb. Overho
vedet har arbejdet med konflikten allerede i
praksis medføll udviklingen af et konstruktivt
arbejdende studenterhusmiljø. Men arbejdet
med konflikten har også vist, at der skal
bruges flere ressourcer til at sikre stormødets
arbejdsduelighed. Denne væsentlige opgave
for tI kommende er der taget hul på.

Ordinær generalforsamling.
Studenlerhusel København

26. 5eptember 1992
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TIL BESTYRELSEN OG ANDRE INTERESSEREDE.

I forhold til det nuværende bevillingsstop, som L.E.Allin har sat
i værk, og hvortil han kræver udspil ifm generalforsamlingen vedr
en løsning på studenterhusets interne problemer, Qg i forhold til
at få løst/overstået de sidste rester af gamle interne problemer I

har vi skrevet et udkast til en Fællesudtalelse. Denne er
vedlagt.

Det er et udkast til at komme videre i fællesskab. Desuden er det
et åbent papir i den forstand, at der intet taktisk ligger i det.
Dvs der står ikke noget, som det er tanken kan fjernes, hvis der
skulle komme indrømmelser på andre punkter. Der er heller ikke
gjort bastante formuleringer, der kan gives efter på, hvis noget
andet så kunne komme med. Mao: papiret er ikke udtryk for en
strategisk forholden-sig, hvor der så bevidst gemmer sig noget
inde bag ved. Og dette skrives, fordi det er vores klare indtryk,
at mange af de gamle problemer netop er blevet skabt gennem en
sådan strategisk handleform, hvor man har søgt at føre sig frem,
komme ind i varmen, vha en legitim yderside, for så via denne at
fremme en skjult privat interesse. Og at vi selv som husaktivi
ster er blevet påduttet at handle igennem en lignende. Der er
derfor heller ikke noget i det vedlagte udkast til en Fællesud
taleIse, der af taktiske grunde er skjult eller som ikke bevidst
er gjort åbent.

Det kan så være at snakken om papiret bringer nyt frem. Og det
vil være helt fedt. Lige så kan der gøres bedre sproglige
formuleringer på sikkert mange områder. Men i en kritik af
papiret for dets "indviklede sprog" må det medtages, at det
snarere er problemstillingen, der er kompleks. En forkastelse af
papiret på grundlag af den sproglige form vil derfor føre til
skinløsninger ift de givne problematiske forhold. Folk i huset er
universitetsstuderende og må og skal selv kunne læse inden ad.

Der er imidlertid eet punkt, det vil være omsonst at diskutere,
hvorviåt det skal med eiler ej. Og det e= på, om det er legitimt
med racisme, fascisme og nazisme i Studenterhuset. Det er det
ikke!

Der er to måder at fremme papiret på, når det skal gennembe
arbejdes:

l - at det ender op i en fællesudtalelse fra bestyrelsen og
husaktivister plus eventuelt Studenterrådet, som man så beder
generalforsamlingen tage stilling til. En forkastelse er lig med:
på den igen alle tre parter.
2 - at bestyrelsen og husaktivister - og alle andre demokrati
interesserede i huset, samt studenterrådet - diskuterer sig frem
til de endelige formuleringer, som hovedparten af involverede kan
blive enige om at anbefale et ja til og selv at stemme for på
generalforsamlingen.

(

2

Det er vores opfattelse, at kun et meget stort engagement i at få
et papir, der så godt som muligt beskriver den eksisterende
problemstilling, og de nødvendige konsekvenser der ud fra denne
må trækkes, kan sikre, at den allerede igangværende og konstruk
tive debat slår definitivt igennem på alle områder i huset.

vi foreslår derfor, at bestyrelsen går med til et mØde med os. Og
gerne alle relevante personer fra bestyrelsen. For at udtalelsen
skal kunne fremmes til generalforsamlingen skal mødet foregå
inden næste tirsdag. Forslag: fredag kl.12.

I håb om et godt samarbejde.

Anne
Kalle
Birgitte E.
Jesper
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TIL FAGRÅDENE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET.

ANGÅENDE STUDENTERRÅDETS INDGÅEN I 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.

Men først om, hvem "vi" er.

vi er en løs gruppe af både gamle og nye husaktivister fra forskellige
fag og husgrupper , der er i huset med hovedinteresse for at udvikle det
faglige indhold i et tværfagligt, socialt og kulturelt perspektiv. Heri
arbejder vi i direkte overensstemmelse med Studenterhusets formålspara
graf. Det er også vores klare opfattelse, at det er denne interessepro
fil, der har skabt huset og gennem tiderne sikret at huset kunne
overvinde gentagne udefra kommende trusler og pres om afvikling/lukning/
simpel kommercialisering.

Når vi skriver ovenstående er det fordi, der i huset 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 studenterhusarbejdet ned i enhver detalje i
husets dagligdag. Og det, der sættes op heroverfor er IIgang i butikken",
spil, fester, mere eller 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 noget illegitimt ved spil, fester mv. Det er der
også behov for i dagligdagen. Men det går forbi det, der kan og skal bære
et Studenterhus. Og som det er idag er det også Beboerhusmodellen, der
er under udvikling i huset. Og vi ser allerede konturerne "",f et hus. der
alene består af kommerciel cafedrift i stueetagen og en administrativ
overbygning p4 første sal. Hertil - endnu ! - på første salen lidt
tildelt gruppeplads for de særlige originaler, der har en interesse i at
udvikle deres faglighed også med folk fra andre fag.

Der ligger nogle særlige og meget uheldige organisatoriske forhold om
ovenstående. Og det er mht bestyrelsens måde at forvalte sit ansvar og
sine opgaver overfor husets daglige fungeren og sit forhold til
Studenterhusets demokratiske beslutningsorganer. Det er åbenlyst, at der
idag 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 betydning for hele huset finder sted. og spørges der
ind til forhold, som bestyrelsen sidder med, responderes der med
mistænkeliggørelse og irriteret afvisning, som var det en slags utidig

2

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 får
katastrofale konsekvenser, når de - næsten med bestyrelsens "godkendelse"
- upåagtet får lov at fortsætte og dermed udbrede sig som normsættende
handlepraksis.
Med en sådan "Tamilsagslogik", er der ikke langt til, at de personer, der
påpeger konkrete uregelmæssigheder som problematiske - størrelsesordenen
uanset - også gøres til årsagen, ja selve det problematiske, fremfor de
uregelmæssigheder, der påtales. og dette er sørme også tilfældet: der er
fri hetz overfor alle, der endnu ikke har ladet sig kue til tavshed.

vi har nævnt, at spil, fester mv ikke er illegitime. Det er derimod de
tendenser i Studenterhuset, der på okkult grundlag eksplicit forfægter
den stærkes ret som princip. Denne anti-demokratiske holdning har gennem
længere tid givet anledning til direkte konflikter. Huset har endog ikke
kunnet stå sammen om at afvise igangværende forsøg på rehabilitering af
forskellige af nazisternes anvendte symboler, herunder hagekorset, i en
åbenlys overmennesketankegang, hvor fremmede, kristne, marxister mfl er
fjender af den danske folkesjæl!!

på baggrund af ovenstående finder vi det derfor meget nødvendigt, at
Studenterrådet (SR) til en start udnytter den mulighed for et be
styrelsesrnandat , som Studenterhusets nye vedtægter (fra februar 1992) har
åbnet op for. vi tænker her særligt på den organisatoriske erfaring f~r

sikring af demokratiske beslutningsprocedurer, som studenterrådet qua Slt
mangeårige arbejde besidder. Endvidere vil SR's deltagelse kunne fremme,
at Studenterhuset udvikler sig i retning af større relevans for
universitets forhold , således at den faglige virksomhed i huset kan virke
mere frugtbart tilbage til fagene - hvad den nuværende tendens til snæver
økonomitænkning og "gang i butikken"-holdning ikke evner. Det er
endvidere heller ikke uden betydning, at de Moderate Studenter bruger
deres plads i Studenterhusets bestyrelse, hvilket uden SR's deltagelse
i samme trækker demokratiprocessen skæv. For SR kan en nærmere til
knytning til Studenterhuset desuden betyde, at der bliver mulighed for
at komme bredere ud med de for en enhedsorganisation nødvendige
diskussioner og praksis.
Sluttelig vil vi selvfølgelig samtidig opfordre alle studerende, der
søger at tage de ~aglig0 kon~ekvense~ af deres studier, ti~ at tage del
i skabelsen af en bæredygtig fremtid for studenterhuset.

København d.14. august 1992

Ånne 31-31.51.61
Kalle 31-81.37.88
Jesper 31-68.32.66

- Mere materiale om sagen kan fås ved henvendelse.
- Husk stormøde hver første tirsdag i måneden, kl.20. Næste gang er

tirsdag d.l.september.
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ANTI-RACISTISK NETVÆRK
clo Studerende Mod Racisme
Studenterhuset, Købmagergade 52
1150 Kbh. K.
Tlf. tirsdage Id 15 - 21: 33 13 65 92

København, den 9. september 1992

Til en lang række fagforeninger, indvandrer
organisationer, anti-racistiske bevægelser og
andre, som arbejder imod racisme og fascisme

Vedr. manifestation mod racisme og fascisme

De voldelige angreb på asylansøgere i Tyskland i de seneste uger vækker uhyggelige minder. Det er
et alarmsignal til alle anti-racister. I Danmark er den yderste højrefløj heldigvis ikke i offensiven i
samme omfang. Men også i Sverige marcherer det yderste lu:tire. Og vi må ikke lukke øjnene for, at
det er et generelt træk i hele Europa, at den yderste højrefløj vinder frem i ly af den økonomiske
krise og sociale forringelser. Disse ting diskuterede vi på det sidste møde i Anti-racistisk Netværk.

1- I samme forbindelse diskuterede vi en opfordring, vi har fået fra anti-racistiske organisationer i
andre lande, om at lave en fælles europæisk aktionsdag omkring den 9. november. Datoen 9.
november er symbolsk, fordi det er årsdagen for Krystalnatten (hvor nazisterne gennemførte den
største terror-aktion mod jøderne). Vi diskuterede at foreslå en lang række anti-racistiske kræfter i
Danmark at gå sammen om en bred manifestation mod racisme og fascisme. Vi foreslår at arbejde
for en demonstration LØRDAG den 7. NOVEMBER. I arbejdet frem til denne dato kan vi lave
"optakts-arrangementer" - f.eks. et arrangement om begivenhederne i Tyskland.

Vi forestiller os, at demonstrationen indkaldes på et kortfattet politisk grundlag, som gerne tager
enkelte konkrete, aktuelle sager op, men hvor rammen er noget om risikoen for "tyske tilstande"
(fascismens fremvækst i Europa), noget om en human flygtningepolitik, noget om fælles kamp
mellem udlændinge og danskere for sociale rettigheder, og noget om forpligtelsen til at være aktiv.

Vi opfordrer jer til at sprede denne indbydelse til al1e de kontakter, I har! Send også gerne dette
brev videre til jeres kontakter i andre byer, så tilsvarende initiativer måske kan tages i andre byer
end København.

Vi indbyder hermed til et møde for alle, der har lyst til at være med. Tag gode ideer med, så al1e
kan få indflydelse på initiativet fra starten!

Onsdag den 30. september kl. 19.30

Medborgerhuset, Blågårds Plads

. Med venlig hilsen

for Anti-Racistisk Netværk

~~~wJ
mm

Anti-Racistisk Netværk er et koordinerende forum for organisationer, der arbejder mod racisme og
fascisme. Netværket består pt. af: FairPlay 92, Fagbevægelsen mod Racisme, Demos, Studerende
Mod Racisme, Fæl1esinitiativet mod Racisme, Antifascistisk Aktion, Aktive Modstandsfolk m.fl.
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Ansøgning 2

Ansøgning om midlertidigt lån af lokaler i Foreningen Studenterhuset

,-",ånerens navn, adresse
samt telefonnummer:

Lånerens tilknytning til Studenterhuset:

Arrangementets karakter:

Herunder ønskes som minimum
"ølgende besvaret:

a) er det debat/festlteaterl
internt møde el. lign

b) skal der være salg aføllvand
(hvis ja, skal bestyrelsen træffe aftale med
Cafegruppen mindst 14 dage før
arrangementet)

c) er der behov for lydanlæg
(hvis ja, skal bestyrelsen træffe aftale med
Studenterhusets lydmand mindst
14 dage før arrangementet)

forventet antal deltagere:

Dato samt klokkeslet for arrangementet
~egyndelses- og afslutningstidspunkt):

Ansøgeren er bekendt med, at der skal erlægges et depositum på 500 kr, samt at bestyrelsen
skal have mindst en kontaktperson/ansvarlig for arrangementet. NB! Ansøgningen skal være
bestyrelsen i hænde senest en måned inden arrangementets afholdelse.-

Dato Underskrift



Ansøgning l

Ansøgning om optagelse som gruppe i Foreningen Studenterhuset

I
~søgerens navn, adresse
samt telefonnummer:

Proppens navn, fonnål, virke
herunder den tilknytning gruppen har
il studerende og Foreningen Studenterhuset,

samt hvorfor gruppen ønsker optagelse):

proppens medlemstal (herunder hvor mange
der er medlemmer af Foreningen
Studenterhuset, samt hvor mange der er
studerende ved Københavns Universitet):

~vilken type arrangementer regner gruppen
~ed at ville holde her i huset (herunder især
om det er lukkede eller åbne arrangementer):

!Hvor mange deltagere regner gruppen
~ed til arrangementerne:

!Hvilket lokale foretrækkes:

!Hvilke faste tider!bookninger m.v.
",nsker gruppen:

iNavn, adresse samt telefonnummer
på gruppens kontaktperson:

Ansøgeren er bekendt med husets ordensregler (husorden) og vedtægter, herunder at
mindst 50% afgruppens medlemmer skal være studerende ved Københavns Universitet.

Dato Underskrift



. Studenterhuset .
Købmagergade 52 . 1150 København K . 33 13 65 92

SKEMA FOR

TEGNING AF MEDLEMSKAB

Efter udfyldelse af nedenstående skema og efter indbetaling af kr. 50,00 kan du opnå medlem
skab af Foreningen Studenterhuset, Københavns Universitet.
Der findes tre kategorier af medlemskab (sæt et kryds):

D A Studerende ved Københavns Universitet
D B Studerende ved øvrige højere læreanstalter
D C Andre (skal være aktiv i aktivitetsgruppe i Studenterhuset)

Ansøgere i kategori A kan blive medlem øjeblikkeligt ved stempling og medlemsregistrering i
Universitetets årskort. Ansøgere i kategori B stemples, hvis muligt, ellers som kategori C.
Ansøgere i kategori C skal medbringe foto. Medlemskort kan afhentes førstkommende mandag.

Skn'v venligst med blokbogs/aver:

Navn: Fødselsdato:

Adresse: Postnr.

By: Telefon:

Evt. medlemskab af aktivitet i Studenterhuset:

Udfyldes kun afstuderende ved KVog andre højere læreanstaher

Studieart (fag):

udfyldes kun afansøgere under kategod C:

I Nuværende beskæftigelse:

Jeg har modtaget Studenterhusets regler for medlemmer og er indforstået med at overholde
dem. Jeg erklærer, at oplysningerne på denne medlemsansøgning er korrekte.

Dato: Underskrift: _

Skal IKKE udfyldes afansøgeren - udfyldes afStudenIerhuset

Ansøgning om meOlemskabmodtaget ...•. '
.' .. '

Kontingent 50,00 er modtaget: (Sæ/kryds: /<Qn/enf/chepklg!l9J

..

Dato: I

Dato;· .......·.·)

19

19

.SIgn.:

Sign.:

Medlemskort nr.
.

udleveret:
.

Dato: l 19 •.' Sign.:



OM "HUSKAFFE"

Efter ønske fra Cafegruppen, blev det diskuteret og godkendt
ved repræsentantskabsmødet d. 2 feb -93 at alt "huskaffe"
(incl. the og kakao) fra nu af er blevet flyttet till. sal.

D.v.s at alle de aktivitetsgrupper som holder møde eller på

anden måde er aktive i huset, selv sørger for brygning og

opvask, og dette foregår altså i køkkenet på l. sal.
J

Der vil løbende blive fyldt op med kaffe,the,kakao,mælk og
sukkrr, men hvis der alligevel mangler noget så sig bare til.

I ,

I øvrigt bedes alle venligst sørge for at cafeens krus

(de lysegrå) og theskeer - i opvaske t tilstand - kommer

tilbage til cafeen.

med venlig hilsen

~~ (Carin



FORSLAG TIL PROCEDURE VED TAB/ TYVERI M.V. AF NØGLER:

1. Uanset hvem det er, der har mistet sin nøgle, skal et
erstatningsbeløb på 700 kr. indbetales på kontoen for nøgledepo
sita.

(For huset skal om kun to år være selvfinancierende, og en
omstilling af dele af nøglesystemets cylindre koster fra
ca. 3000 kr. og opad!! l D.v.s. efter hver fjerde bortkomne
nøgle har vi til en omstilling!)

2. Hver enkelt gruppe i huset (husgruppe såvel som aktivitets
gruppe) har ret til selv at lave aftaler om 'solidarisk-ordning'
i tilfælde af, at et medlem taber sin nøgle.

(Men huset kan ikke som sådan lave en solidarisk ordning:
Nøglerne er betroede, og ikke enhver kan få en nøgle. Hvis
de bortkommer er den 'mindste enhed' - alt andet lige - den
bedste til at afgøre om det var et hændeligt uheld eller
upåpasselig omgang med den betroede nøgle. D.v.s. at
bestyrelsen under ingen omstændigheder skal placeres i den
situation, at de skal tage stilling til om vedkommende kan
f å en del af ers ta tningsbeløbet betal t eller ej fra en
eller anden pulje - ligegyldig hvor den pulje så kommer
fra. )

3. Enhver gruppe kan selv lave ekstraordinære aktiviteter, for at
tjene penge ind til en pulje, som skyder et beløb ind, hvis et
medlem mister en nøgle.

4. Husets ansatte er undtaget denne regel - da det ville være
imod arbejdsmarkedsloven, at kræve betaling for en mistet nøgle,
der er en forudsætning for at de ansatte kan udføre deres
arbejde.

(Det er meget vigtigt at fastholde, at huset må bæres af og
kun overlever på: entusiasme!! Alt for mange "nogle er mere
lige end andre" ordninger skaber dårlige, hvis ikke umulige
overlevelsesbetingelser for vores Studenterhus l Praksis
skal være gennemskuelig og ens for allel)

MED VENLIG HILSEN BESTYRELSEN



Vedrørende lokalemangel i Studenterhuset.

14.07.92
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Studenterhuset er siden etableringen i løbet af gO'eme jævnt vokset, nu til et aktivitetsniveau,
hvor lokalemangel er blevet en begrænsning for en del gruppers arbejde, samt for nye gruppers
mulighed for at påbegynde et arbejde i Studenterhuset.

Disse problemer er særligt påtrængende for grupper med et stort lokalebehov, samt for grupper,
hvis arbejde fordrer et stabilt og roligt arbejdsmiljø med permanente arbejdsmidler (PC'er, tele
fon, litteratur etc).

For at fremme disse gruppers arbejde er det nødvendigt at afsætte en del af Studenterhusets loka
ler særligt til denne form for aktivitet. Dette er dog ikke muligt med de lokaler, Studenterhuset
for nuværende har rådighed over, da disse allerede - uden disse hensyn - er udnyttet til grænsen
af deres kapacitet.

For at muliggøre et mere kontinuert fagligt arbejde er det således nødvendigt, at Studenterhuset
får rådighed over flere lokaler. Vi forestiller os, at disse kan findes andetsteds i Købmagergade
50 eller 52 (fx. på 2'nden sal).

En lokaleudvidelse i Studenterhuset kan samtidig muliggøre en funktionsstrukturering, som
hidtil ikke har været muligt. For nuværende er det nødvendigt at presse en række forskelligarte
de aktiviteter sammen, som stiller forskellige krav til acceptabelt st~j- og afbrydelsesniveau,
indretning etc.

Fx. 2'nden sal i m. 52 vil gøre det muligt med et samlet koncept for funktionsfordelig i huset.
Denne kan skitseres således:

• kælderlokaler samt bageste del af stueetage:
Musikøverum.

• forreste del af stueetage:
Benyttes fortsat som cafe, samt til store offentlige arrangementer.

• l'ste sal:
Mødelokaler og grupperum, primært til faste grupper i Studenterhuset, men også til
eksternt lån. Derudover til servicefunktioner ifin. husets drift.

• 2'nden sal:
Benyttes af kontinuerligt aIbejdende grupper, som har brug for et stabilt arbejdsmiljø med
arbejdsmidler og -materialer og ro til dyberegående faglige aktiviteter, fx.
specialestuderende.



14.07.92

Behovet for et mere stabilt arbejdsmiljø forefindes allerede nu hos flere grupper i huset, og når
disse faciliteter findes, kan det forudses, at flere sådanne arbejdssammenhænge skabes eller
finder vej til Studenterhuset.
På nuværende tidspunkt er det primært 3 grupper i huset, hvis aktiviteter bremses af den
beskrevne problemstilling: Den Internationale Forening, Regnbuen og Studerende Mod Racis
me.

Den Internationale Forening,

DlF arbejder med at formidle kontakt mellem udvekslingsstuderende og danske studerende.
Formålet med dette virke er at arbejde for udbytterige ophold i Danmark/ved KU - gennem prak
tisk, socialt og kulturelt arbejde, også til glæde for de danske studerende. Der arrangeres bl.a.
"international cate" ugentligt i Studenterhuset. Aktuelt har foreningen brug for kontorfaciliteter
med fast træffetid for kontakt og formidling ifin. deres virke.

RelWbuen,

Rgb. arbejder med og omkring psykologisk rådgivning, som gratis tilbydes (primært) studeren
de. Gruppen består af ca. 15 psykologistuderende, som biståes at et par færdiguddannede psyko
loger. Udover det praktiske og teoretiske arbejde ifm. de løbende ca. 20 rådgivningsforløb arran·
geres studiekredse, seminarer, tidsskriftsudgivelse. For tiden er Rgb inddraget i forskningspro
jektet "Sundhed, menneske og kultur" gennem forskningsstipendiat cand. psych. Morten Nissens
delprojekt "Praksisforskning i forandringer og overskridelser afpsykosocial behandling".
Rgb. fungerer som forum for opgaveskrivning, bl.a. specialer.
Lokalebehovene (for nuværende: 5-10 ugentlige møder, ca. 15 rådgivningssamtaler ugentligt,
træffetid samt div. studieaktiviteter) kan for nuværende ikke dækkes i Studenterhuset.
Derudover er problemer ifm. den relative store mængde arbejdsrnidler (PC'er, bøger etc), samt
et urimeligt besvær for at opretholde den diskretion, der forudsættes i arbejdet med personlige
problemer.
Rgb's økonomi er begrænset til fondstildelinger.

Studerende M.OO. Racisme.

SMR består for nuværende af ca. 30 studerende fra 10-15 forskellige fag (størstedelen fra KU,
enkelte fra RUC), der arbejder med analyse og formidling omkring racisme og fremmedfjendlig
hed. Dette sker gennem studiekredse, oplæg/debatarrangementer (arrangeret i Studenterhusets
cafe), informationsmateriale, oplægsholdere fx. på gymnasier, litteratursøgningsbase (udarbejdet
i samarbejde med studerende fra biblioteksskolen) samt et begyndende bibliotek. En del stude
rende benytter SMR til udarbejdelse af universitetsopgaver, bl.a. specialer.
Lokalebehovene (fast kontortid - bl.a. ifin. litteratursøgningsbasen, bibliotek og eksterne oplæg.
samt mange ugentlige møder) og kravene til arbejdsbetingelser (PCer etc) kan for denne grup

pe ej heller dækkes indenfor Studenterhusets nuværende kapacitet.





København, den 25/5 - 92

Kære aktivitetsgruppe i Studenterhuset:

Skal I ikke snart igang med at lægge planer for efter
årssemesteret?

FØrst og fremmest vil jeg gerne takke for de mange svar angående
den nye nøgleordning ! Der mangler nogle enkel te - men I kan
stadig nå at svare hvis I ringer till kommer forbi Studenterhuset
mellem kl. 19 og 21, tirsdag den 26/5!

Dette brev drejer sig nu om noget helt andet, nemlig en yderst
tiltrængt undersØgelse af gruppernes lokale behov!

Da repræsentantskabet foreslog, at en af bestyrelsens vigtigste
opgaver skulle være at få flere lokaler til husets grupper, har
vi nu sat os for at få mere check på, hvem der er hvor og hvornår
i huset.
Hvordan står det egentligt til - haL vi brug for flere lokaler?
Skal det i så fald være på permanent basis, eller skal det være
enkelte arrangementer/ aftener der må rykkes til andre lokaler
(3.sal eller Købmagergade nr. 50)? Risikerer vi ikke at 'splitte'
huset hvis det bliver for stort? Hvordan sikrer vi at grupperne
får de lokaler de har behov for? Hvem skal give sig for hvem,
hvis der opstår 'over booking'?
Ja, der er mange potentielle konflikter at tage hensyn til, når
er bestyrelsesmedlem. Men hvis I - så hurtigt det kan lade sig
gøre - diskuterer jeres lokale behov for efterårssemesteret , så
er der al mulig chance for, at næste semester bliver et rigtig
godt et, med plads til alle - både nye, gamle og ansatte!!!!

ALTSA: l) Hvor ti t, hvornår og hvor længe holder I mØderi
arrangementer el.lign. i Studenterhuset?
2) Hvor mange er I, og hvilket lokale mener I at have brug for?

P.S. der er endnu et meget vigtigt spørgsmål vi skal have svar på
i bestyrelsen! P.g.a. vedtagelsen om medlemskab af Studenter
huset, skal vi også have en liste over samtlige medlemmer af
jeres gruppe!!!!! Listen og oplysningerne om lokale
behov - skal være bestyrelsen i hænde senest den 1/8
1992!
Hvis der - mod forventning (hØhØ det var jo et drØn klart brev) 
skulle være spørgsmål, må I endelig ringe til mig!
(tlf.:31 54 50 54)

Rigtig mange sommer hilsener

Ulla Britt Sørensen



Frernmedhad,

racisme og selvtilstrækkelighed
Resolution vedtaget af Me\odistkiJken den 20. juni 1992.
Offentliggjort til pressen og. tilsendt de politiske panier.

Det fremvoksende fremmedhad smerter os. Gennem
nyhedsmedierne er alle danskere gjort bekendt med de
voldsomme raceuroligheder i USA. I Europa er der
stigende spænding mellem forskellige etniske folke
slag, og borgerkrigsagtige tilstande er en realitet. De
fremspirende højreekstremistiske og racistiske gruppe
ringer i flere lande kan ikke undgå at lede tankerne
tilbage til en ulykkelig og mørk periode i vores
verdensdel.

I Danmark ser vi en tydelig afspejling af de samme
negative holdninger, skønt i mindre målestok. Racis
me, fremmedhad og selvtilstrækkelighed er desværre
ikke kun noget, der forekommer ude i den store
verden.

... . Det gamle Tesr=ente omtaler gang på gang,· ·at
selvom Guds folk ofte må leve under stadige trusler
om at blive opslugt af andre nationer og religioner,
skal den fremmede altid hehandles med respekt og
medmenneskelighed.

"Når en fremmed bor i jeres land, må I ikke lade
ham lide overlast; som en .jeres egne skal l regne
den fremmede, der bor hos jer, og du skal elske harn
som dig selv, thi I var selv fremmede i Ægypten."
(3. Mos. 19:33-34.)

Vi er kritiske overfor den kristendomstolkning, der
dels relativerer Jesu ord om uhetinget næstekærlighed
til kun at gælde en begrænset befolkningsgruppe, dels
afviser at fremmedhad og national selvtilstrækkelighed
er religiøse spørgsmål.

Det er åbenbart, at Europa går en svær tid i møde.
Omvæltningerne i østeuropa stiller allerede nu store
krav om vesteuropæisk hjælp og imødekommenhed,
og de borgerkrigsagtige tilstande, der følger linien,
hvor Kri~tendommen og Islam mødes tværs over
Balkanhalvøen til Kaukasus, vil uundgåeligt betyde et
tiltagende antal skræmte, fattige og hjemløse menne
sker ved de europæiske grænseovergange. Dertil
kommer, at flygtningestrørrumen fra den øvrige verden
ikke ser ud til at blive mindre. Mange deler skæbne
med Kain, der måtte flakke hjemløs omkring.
(I. Mos. 4:12-14.)

Naturligvis kan en lille minoritetskirke og en lille
nation som Danmark ikke påtage sig ansvaret for alle,
der har behov for hjælp. Og forståeligt nok vil en øget
opmærksomhed rettet mod hjælp til fremmede skabe
en modreaktion i en tid, hvor arbejdsløshed og økono
misk afmatning er et reelt hjemligt problem. Del er
heller ikke mærkeligt, at identitetsstærke ikke-kristne
indvandrere vil skabe ængstelse i en generelt reli
gianssvækket befolkning.

Vi bekræfter, at alle personer er lige værdifulde over
for Gud. Derfor arbejder vi hen imod et samfund,
hvori ethvert menneskes værdi anerkendes, bevares og
styrkes.

Motivationen til at engagere sig i hjælp til fremme
de lider også under, at medierne har sandsynliggjort, at
der blandt asylansøgere er snyltere og bekvemmelig
hedsflygminge.

Imidlertid er vores forståelse af Evangeliet klar:
Hvis vi skaber et problematisk forhold til de fremme
de, som er i bland! os eller vil komme, har vi proble
matiseret vort forhold til Gud. Når vi isolerer os selv
og afviser medmennesket, som beder os om hjælp, har
vi isoleret os fra Kirkens Herre og afvist ham. Hvis vi
af frygt for de medfølgende byrder og besværligheder
fratager medmennesket muligheden for at få smulerne
fra vort bord, har vi samtidig frataget Gud muligheden
for at velsigne os og vort land gennem tjenesten.

Et land, hvor over 90 % af befo1kningen tilhører en
kirke, kan ikke se bort fra Kristi tiltale: "Jeg var frem
med, og I tog imod mig."

Vi er kritiske overfor den meget restriktive danske
lovgivning på flygtningsområdet. Den signalerer en
selvtilstrækkelighed og isolationspolitik, som er på
kollisiooskurs med Evangeliet. Evangeliet forpligter
os på medmennesket.

Metodistkirken er en dansk kirke og en internatio
nal kiIke. Vore tilhængere er medborgere i Danmark,
men også i det kristne folk, på tværs af nationale
grænser, Vi har søstre og brødre, som vi er organisk
forbundet med gennem kirken, i de fleste europæiske
lande. Derfor er vi ikke blot loyale overfor dansk
lovgivning og demokratiske tradition, men også over
for internationale henstillinger f.eks. fra FN' s Flygt
ningehøjkommissariat. Ligeledes er den verdensvide
Metodistkirken "De sociale Principper" med til at
tolke vores aktuelle etiske holdning. Det er vores Over
bevisning, at kirken skal være en meningsdannende
faktor i samfundet og aktivt gå ind som advokat imod
racisme og fremmedhad og selvtilstrækkeligheden.

Derfor foreslår Metodistkirkens Arskonference:
a. at alle menigheder holder forbøns- og temagudstje
neste under overskriften "Jeg varfremme.d ibJandljer"
den 25. oktober 1992, søndagen efter FN-dagen;
prædiketekst: Matt. 25:35-45;
b. at alle menighedsråd vurderer mulighederne for at
gøre noget for de fremmede, som allerede er i lokal
samfundet;
c. at alle kirkens tilhængere opfordres til at lade deres
kristne holdning få udtryk overfor de politikere, de har

kontakt med.
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Cafeen er grænseland mellem universitet og sarrifund

Studenterhuset lever
- og har det godt

Grænseland
- Poinlen med al have el Stil
denterhus centralt belillgende
wm her klos op ~d Rllndetfitfl,
er at vi k3n profilere os samlet.
Vi er og ønsket al væn: et
slags "grænseland" mellem
samfUndet og univer.\itelel.
Folk kommer nemt forbi her.
Vi vil ikke blive et nyl elren'
beMlllm og derfor er hu.er
ogs" ~benl for både studerende
og ilr.:lr.:e-studerende. Al der sd
ar ug til kan være lidt af gll
dcn~ lø~e fugle imellem,løser
vi hen ild vejen. fortæller
Jesper Lund.

- Vi diskuterer af og til en
del om de sklll have luv al
være her. for de er jo ogs! en
del samfundet

Ug hllns ord ilIus\reres gan
ske lIkllle!t, da vi pa~~erer ba
ren pli mlvejcn. hvor en "fril
nagreude" har fået lov ;lt købe
øl, Oleu lia han bliver for p~'

trælIgemie, me.gel tJestemt ba
lanceres Ild af del 51adigt lOere
hefolkede loble o~ Iteponeres
pil gaden i sin gamle hrandert,
fadøl i plMlicknls og u$iU.el
gangart. Gadefuglen balker
over mod to unge piger. der
~træklr.:er bare ben i forsom·
mersolen. - men heller ikke
her møder han ~l6m forslAel.se
for, ~r h~u ogsd er en dcl IIf
snmf<lndel.

- "Skrid", melder de lakonisk.

lidt hunigt. Til gengæld kom
mer andre follr.: ind og tlrænder
for en id~, som nogle af de
gamle m~ske har ~et forsøgt
ført ud i Jivet Ilden he!<l el par
gange (tlr. Alligevel gør hu~l~
Iradition for lydhørhed, det
muligt II fll lo~ Bt forsøge en
gang lil. hvis vedkommende er
encagertt nok. Det betyder
igen, at dngene ikke foreg~r 5~

forcromet, strømlinet og
skarpls);:Arel, men til @engæld
har vi masser af den kreativitct
med som er Ol( bliver hJlseh
livsnerve, faslsldr stnd. psyk.
Jesper Lund. Til geng.r1d me
ner han ogsil. at man skal pa~

se p~ ikke at blive for \'idtfav
nende. Hu,~el er ikke en vare
der panour skaltiJtrækJ:.e som
mange som mUligt. aleoc for
k~nnrireten~ skyld.

h~rdl tiltrængte indvendige
renovering. Men nAr man gAr
genll::m huselS IO el.llger, ~ir

ker det som drAber i et ocean.
Ogd selvom husets hrngere
~elv skal gøre del hele; rrw.le,
banke kakler ncd, pudse op,
span\e de revnede linuleums
gulve, holde rent og holde ud.

Hvorfor gråt og kedellgl.
nAr det kan ~ære 001 og køde
ligt, synes husel ~I ~pørge sig
selv. 0c: fOf,øgerle p" al live
de lidlig~re kantillelokltler op,
er da ogs~ ydeTst velmenle,
men pm:get af bfide mangel pA
slrokt'lr og penge. SlUd. psyk.
Jesper Lund. der har været
med ~iden husets stan i 1~3
og hCllyrelse~medlem i en 2
1I2-Arig periode, (orklarer uer
der kan ople~es som SlnJklUr
malhed og rod diedes:

- l 02 med mvi er meget fDr·
~kellise og husel skal være et
grosted for manlle meninger
og syaspunkter, bliver kursen
også ~ik-sakkende.Der er altid
nellll al fægge planer. men del
er sIraks sværere at fA denl
rinaneiereL Mell h\l~et l1Iltl

mer fantBsliske muligheder og
med de få midler vi har nu,
synes jeg vi er kommet lang'..
El bre~ fra Haarder med OK
for hu~el i l 989, hvi~ universi
ter serv ville financiere det, lel
lede organiseringen af huset
Penge vilJe lette yderligere.
siger hiUl.

_ Vi har boet heniden 1983,
Ilvor vi end ine havde lov III

en tegneslift i væggene, fonli
Undervisningsminisleriel ikke
øn~kede et sIlldenlerh1l5 her.
Efterhfinden blev vi da uoffici
ell llonelkendl 1'1 uen mMe. sf!
n~r der ~ar lidI gamle møbler
1'11 over., et Sled, kIlnne de sive
over tilos, fonæller Jesper
Lund og vi~er ad over I.sle
saleM b1\\l"ld~de n,~knlCn\Cr.

Lidt anagl fra LllOdbohØjsko
len, lidt ove(SkudS'fColer f(;\
gud·vt:d-hvilkel inSliWt og
moster K"rens pompø,e ~of·

agruppe i llopskJret [Jle~kn oc
.~olidl som bare 1..' Alting vel·
fungerende, men eu vild kako
foni 'lf stilarter.

- Vi har forsagt :U f~ nogle
artileklsWd~rendt':til at hjælpe
med den fyr.iske pllll\\æ~ning,

men de har altid lrukkel sig

Mangl slI/derende hafjastl Ii/hold.r.rreder i sflrderenrerhll.ret
(f010: Kir.~/l'1l pjch PCdU,Ufl)

(pO/a: Kirs/t'n Fich PedrrS/'/I)

denterllllsct j ilr skal kunne be
vise. Ilt de IHlr 500 medlemmer
og fnt næste lir 1000 medlem
mer, skal man dO!l fra r. au
gusl t~~ne mcdlemskon (kr.
50,-) ril Studenlerfmsel, for al
f~ nel i de SU-~ef\\lge pri~er.

PersofHllet er ulønnet og
cafe'ens hoved:orm~l er ikke
klin al læske ganer. men ogsil
nt vrere et centralt placeret
debalrorum. ramme om hørin
ger, digloplæsninger og ikke
mindst: mødested for en 1l\l"lg
flCkke ilktivhetsgrupper.
Sp~dvidden i emnerne for
vigtige, sludentelTelevanle ak·
ti~ile!,grupper rækker fra kri
slent forum over juridiske dis
kossioner til oldwlle enmer. Se
vw.stAende bolr.:s. der fortæller
nærmere om emner. tid O!l
Med.

PA fredage er der mega
gang i eaf~en i stueetagen. Fra
k1. 12 -3.00 skønnes godt 500
mennesker ar str~mme ind og
ud geunelll glasd\lrene, mødes,
drikke øl, snakke og 1}'\le til
h~beflllde orkesIre der for
tmnsponudgiflen og en kasse
øj. trykker deres musikalske
talenter offor et publikum, der
alligevel ikke kan forlange
pengene lilbage. da der injl.en
elllre'll"lducgt er. PA d~n mlde
kan n1l'n ddrig være hetl sik
ker pil hvilke mu~ikoplevelser

en fredag aflen byder pil. i Stu
demerhuser.

Et beskeucm l'\;.i1\ i bagtn
den ~f lokalet, der kan rumme
350 mennesker. formaner f1e
fOf forlyste1.~essyge, til al gA
mindSl 50 meler væk fm hilset,
hvl~ de skIllle få tlang lil hash
eller andet der gØf, Ilt man
Slon sel ender med kun at !\ave
del sjovt med sig !!elv - så l~n·

ge det varer. Del er tlog ikke
dette hen_~yn der anføres pfi
skiltet, men del faktum llt Slof
misbrug pA omrlldel k"lI fore
hnset i alvorlig miskredit.

Flot og kødeligI
Fredag~festerue er med Iii llt
give enf<!en oveT~);:uLl ug der
med hUsel f'enge li! den meget

Nedsnttc priser
At eaft'en illligevel ikke kan
s~mmenlignes med rlen~ om
kringliggende konkurrenter p~
øl- og karresalgsfronten, ses
b1.a. pfi pri~politjldc~; Alle
der kan fremvise sludiekon lil
Københavns Universitel. kan
heme forfriskninger fra den
svungne, blo\malede slli\nllla
dehllre tir mæri;bart ned~atte

pri~r. FølgellIle prisek~em

pIer er pI. med/uden kort: eB
eau IJ{9 kr., kaffe 9/6 kr.. øl
15/10 kr., vand 10/6 kr., NAB
10/6 kr.. guldøl 1'1112 kr.• vin
tS/IO., fadøl 16/l1 kr. Da Stu-

on? Møde~led for studereIlde?
Det sidsle: Ja.

Dc neste brugere af husel er
unge studerende og del de bru
ger mC8t. er ear<!'cn. der ligoer
alle Bndre ellfkr og ~lJigevel

ikke. Her Cl ll0}aglil!, ll~c s~

slidt: og nussel, som på f. eks.
SommeT5ko. K?ffekoppeme
kUlTer pil samme måde og
øllerne af de samme mærker.
Der kigges på follr.: bAde inden
fur dt srore ruder og de der
haster fordi udenfor. Nogen
diskUlerer. anclre medilerer og
andre igen smhna\<.ker bare.

l el hjørne omkring det nol
te grønklæ<-he bHJJurdbord, har
en gruppe' iJdenlan,blr.:e stude
rende og deres venner - for
trinsvil iranere· fa~t mødesled
hvor eJe drikker kaffe, spiller
billianJ og sn~k}:er. Rundlom
i husets gruppe-. møde-, foro-,
musik- og øvrige a~bejdslok"_

ler arbejder forskellige aktivl·
letsgrupper. ~t sled er f.eks. en
hllsavi~ ved nt ~e dagens Iy~.

Skrevel på hu~e[S f~rsle pe'er,
nelop indkøb\ for midler fTil

Fl1ttigdOJllsfomlen.
Denne torsdag efletmiddag

er solen !lllvmild ae formAr
!lagleni at trænge ind gennem
ruderne, der er mær.:ede ar
mlog blide indcfril ug udefril.
Sremningen er mr og af~\ap

pel. Kaffekoppernes mslen
trrenger blødl gennem den
mumlende samlale fra alle
hj0mer.

Ajf/Ulme Ve.lTi

Denne økonomi.~kt-_ regmJrAbe
i et absolot tørlræramt budget
er den første offieielle efrer
nere Ars ægndans udført af
husets skiflende beslyrelser.
DrM:.en rummeT b. 3'10{lOO
og er fordampel om to :k Der
er O. kr. i .~tøtle til de hArdl til
tnEngte istandslr:uelser. Dc
penge hAber man nu pA at fin
de bl.a. gennem fonde.

ne faste fodga:ngere pA
Købm3gergade er bekendt
med hjørnehygningen ved s[

den af Rundel~rn, Ad~purgt

undrer de fleste sig over f~e3

den, der er overklasket med
mere eller mindre velhæfltnde
ptukaler. SOrt! oJll,.n\ltlen~ ~ur- ,
tigtØbendc plakatopklærere
har lvært ved al styre deres
begejstring ove. dette hjørne,
hvor tolerancen overfor stort
sel alle ..dmenle budsbber.
forlænger plakulernes levetid i
forhold til de fleSle ~ndre ste
der i nyen.

Broget flok
Hvad der foreg~r bag de store
og meget lidt blanke .. indll<"
spanier, hvor vinflasker med
løbende stearinlys I'~ uma~e

borde hygger um co i ant~l

vMiereade - men al1id megel
broget - flok mennesker. er der
ikke milnge af de forbipasse
rende. der Ir.:an svare præeist
p~. Gællene er mnnge: En for
ening? en klub? et krisleligt
mØdecenler? noget med kar
nevallet? ungdomsin(omutli-

Smdemerllllsel har /lemp jåe/IJI!I'iJger pe/tge.

nvad erStudenlerhuset? el·
ler: "ynd er Sludenlcrhusel
ikke? SV1lre( er under ~t:ldjg

udvikling ligesom detleven
de hus, der siden 1911l hAl"
kæmpet ~ først for omciel
anerkendelse og siden ror
nnandel støtte - i uen Udll
gere kantine ps. K~bmoger·
gade 52 og først for nylill har
rået bevIlIigel penge fra
Konsisloriums budget. og
forretnln5slldvalg lil lo;> til·
trængte halve TAP'ere og
[re sllldentermedhjælpere
pf1deltld.
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KÆRE HUSAKTIVIST PÅ ALLE NIVEAUER!

Studenterhuset vokser for tiden med voldsom kraft. Nye aktivite
ter kommer til, nye mennesker deltager.

Sådan har det også været fra starten. Fra et ubrugeligt hus, hvor
kun få mennesker troede på at det kunne lykkes, til idag er der
derfor en lang historie, der ikke har været helt forgæves. Og det
er her vores standpunkt, at kun fordi husets aktivister har taget
- og husket - denne historie, hver gang der blev gået videre
fremad, at kun derfor er det lykkedes at tage kvalificerede
handleskridt ; skridt der på den ene side har forhindret at
studenterhuset blev en tom beboerhuskonstruktion eller på den
anden side blev udliciteret og faldbudt til forbipasserende.
Huset har mao levet af faglig kvalitet i sine beslutningspro
cesser cg efterfølgende handlinger.

Som det er nu træffes der en helvedes masse beslutninger på
bestyrelsesniveau, ikke bare på kort tid, men ved at gennemtrump
fe afstemninger uden at hverken repræsentantskabet eller
stormødet er taget med i debatten.
Og dette mener vi er uholdbart, ikke bare fordi studenterhuset er
et brugerstyret hus, men fordi det udvander selve ideen med
studenterhuset som tværfagligt, kulturelt og socialt mødested.

vi vil derfor opfordre bestyrelsen og andre til at studere husets
historie, for derigennem også med indhold bag at kunne udvikle
den.
Samtidig vil vi opfordre studenterhusaktivisten til igen at
blande sig på scenen.

Birgitte E. og Kalle



30.4.1992

KLAGE TIL CAFEEN OVER USØMMELIG BEHANDLING.

Bedes læst op på førstkommende cafemøde, og sat op på
opslagstavlen i cafeen.

Torsdag d.30.april kommer jeg forbi baren. Jeg skal hente nogle
lyspærer til første salen. Hører på min vej noget om fascisme 
noget med "om de/du også er fascist" - sagt over baren i en
samtale mellem Pelle som cafevagt, og to andre, Claus og Thora
fra bandgruppen. Jeg går i min egen stemning, forbinder mig ikke
med det. For mig blot en samtale.

Jeg finder ikke lyspærene. Men ser en ny avis, som jeg læser
stående ved baren. Får så straks spørgsmål fra Pelle, om jeg
"lige skal lodde stemningen i baren". Jeg kigger tilbage uden at
svare: det er ikke derfor, men det er vel min sag. og ender i
kommentaren, at en sådan måde at blive taget imod på, synes jeg
ikke er særlig behagelig.

Staks siger Pelle så, at jeg har beskyldt ham for at være
fascist, og at jeg står i hans arbejdsområde.

Jeg går!

Kalle
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ANTI-IMPERIALISTISK MØDERÆKKE
- MØD OP - HOLD SAMMEN - KÆMP SAMMEN!
'juni m6ned er der G 7-møde i MOnchen-BRD. De syv største Imperialstiske magthavere mødes
tor at .
planlægge verdens fremtidige undertrykkelse og udbytning. Vi. fra den røde bonde har lejet
en bus for ca 50 personer for at køre til MOnehen og de~age I aktiviteter Imod imperialismens
mordplaner. Der er f.eks demonstration mod mødet. For os er det endnu vigtigere at vi ikke
blot kører derned. men ogs6 arbejder os henimod skabelsen af en anti-imperialistisk
modstand/modmagt. Derfor laver vi en møderække. for at give s6 mange mennesker som
muligt lejlighed til at give deres bidrag tii denne opbyggelse.

Mandag d.13.aprii ki.20.00 i Studenterhuset
Kurdiske kammerater fra ERNK
Tema: Kæmp sammen - hvordan? Situationen i Kurdistan.

Mandag d.20.aprii kI.20.00 i Studanterhuset
Den røde bonde (modstandsgruppe)
Tema: Hvad er G7-mødet? Hvordan kan vi organisere os mod G7-mødet og videre?

Mandag d.27.april kI.20.00 i Studenterhuset
Grænseløs EF-modstand (modstandsgruppe)
Tema: Modstandformer. organisering mod kapitalens EF-union. kæmp sammen - med hvem?

Mandag d.ll.maj kI.20.00 i Studenterhuset
To-tre revolutionære feministiske kvinder
Tema: Kvindekampen I Vesteuropa? Feministiske perspektiver. kæmp sammen - hvordan?
Kun adgang for kvinder

Mandag d.lB.maj kI.20.00 i Studenterhuset
Autonom info (infoshop-gruppe)
Tema: Internationale infoshop møder - hvad g6r de ud p6?

Mandag d.25.moj kl,20.00 i Studenterhuset
Kammerater fro revolutionær kommunistisk ungdom. Malmo
Tema: Udviklingen i Svergle l forhold til facsisme og EF-union. Modstandsformer imod?

Mandag d,2.juni k1.20,OO i Studenterhuset
En dansk og en tysk antHmperialistisk kammerat
Tema: Kæmp sammen med de revolutionære fanger, Action Directe fangernes su~estrejke i
Frankrig,

De. som underordner Sig kopitoiens værdier m6 acceptere et liv i isolation. Ensomhed er
betingelsen for manipulation og en af de centrale grundpiiler i sikringen af den imperialistiske
magt. Mennesker. der er isoierede og uden virkelig kommunikation. ligger det fjernt at forestille
sig en anden virkelighed sammen med andre, og dermed sætte spørgsm61stegn ved
systemet. (fro den sidste RAF-erklæring)
Forfatteren R. Schemikau udtrykker rammende miiioner af menneskers ensomme og tomme liv
i det kapitalistiske samfund: "Jeg ved ikke. hvad ensomhed ellers skulle være, En mus i en
trædemølle med cowboybukser og walkman,"

BRYD ENSOMHED OG ISOLATION - MØD OPI
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KBH 22.MARTS 1992

Til
Studenterhuset

Bestyrelsen

VEDR LAN AF LOKALER TIL EN MØDERÆKKE OM ANTI-IMPERIALISTISK
ARBEJDE.

Vi er en gruppe studerende mfl, der planlægger at afholde en
møderække på syv møder. Det overordnede tema er den vestlige
verdens imperialisme og bekæmpelsen af denne. Dette deles ud på
syv oplæg, der afholdes dels af folk fra os selv, dels af grupper
med specifik tilknytning til de enkelte underemner. Aktueit kan
vi nævne t:::~L:.~r som "0~ EF-!'!'!~d.!:Otand.l(, 10Kvindekampen i Vesteuro
pa", "Kurdistan-problematikken". Og vi er snart ved at være
færdig med en løbeseddel om det færdige program.

Vi ved det anti-imperialistiske arbejde ikke prioriteres særlig
højt idag, men netop af denne grund er vigtigt, at også studeren
de yder deres bidrag til at udvikle arbejdet. Vi håber derfor,
at vores ansøgning kan imødekommes.

Vi forestiller os at møderne vil trække omkring 50 deltagere, og
ville på denne baggrund gerne have holdt møderne i cafe'en, men
det er blevet oplyst, at den pt synes at være i brug således, at
vi ikke kan afholde møderne kontinuerligt en gang om ugen. Vi
forestiller os derfor at kunne afholde møderne oppe i Værkstedet
på 1.sal. Vores møder planlægges til at skulle starte kl.20. Har
huset et højtaleranlæg, der kan bruges af oplægsholdere, vil vi
gerne låne dette. Ellers sørger vi selvfølgelig selv for et.

Med venlig hilsen

Mikkel Strømsted,
litteraturvidenskab
31-67.77.19

på vegne af

DEN RØDE BANDE

•



AKTIVITETSGRUPPER,STORMØDE,REPRÆSENTANTSKAB SAMT BESTYRELSE. 12/2-92.

Kortfattet bearbejdning af indkomne spørgeskemabesvarelser.

IDE.: Denne var at styrke den demokratiske proces i huset mhp. at udbygge viden

om de respektive gruppers brug af, behov samt ressourcer at give huset, så de rele

vante fora kunne arbejde mere hensigtsmæssigt på baggrund af konkretviden.

AD HOC GRUPPE.: Denne bestod af Erik (bestyrelse/musik), Leif (Skak) og Per (besty

relse/SMS).

TIDSFORLØB.:Undersøgelsen blev besluttet S/Il, spørgeskema udformet i kladde 6/11 8

Leif og Erik, hvorefter spørgeskema skulle renskrives og udsendes af Per. Det sidst

skete imidlertid ikke._ Spørgeskemaet blev ødelagt gennem kombination spørgeskema

og mødeindkaldelse. Hvor for det første mødeindkaldelserne kom forsent frem til

grupperne, samt for det andet spørgeskemaet blev overset af grupperne, så kun flg.

6 af 15-20 aktivitetsgrupper i huset besvarede: KØKS,KFS,SKAK,FOTO,REGNBUE samt

MUSIK.

BESVARELSERNES UDFORMNING.: Meget forskelligartet fra fyldig til ultrakort. Grundet

de få besvarelser synes det meningsløst at lave kvalitativ svaranalyse.

NOGLE TENDENSER: Der synes fra gruppers side at være interesse i, at deltage i hus

arbejdet i forskelligt omfang.Når ønsket om at ~ til huset sammenholdes med at

nyde fra huset, synes der at være en ganske markant uklarhed, hvilket må være op

til de relevante fora at beslutte om.

SPØRGESKEMAS VÆRDI SOM ARBEJDSREDSKAB: Lig nul. Ganske enkelt grundet mgl. besvarel

ser. Hvilket er tankevækkende i relation til fremtidige ideer om spørgeskemaundersø

gelser. Som lærestykke udi spørgeskemakunsten er undersøgelsen værdifuld, idet det

klart viser, at et spørgeskema, der ikke sendes ud som spørgeskema, selvfølgelig ik

bliver besvaret.

KONSEKVENS: Såfremt spørgeskemabeslutningen ikke - måske af uvidenhed - var blevet

saboteret, ville besvarelserne have kunnet bearbejdes fra afleveringstidspunkt 1/12

og en uge frem, dvs. 7/12, hvorved huset havde haft baggrundsmateriale ved huskri.se

i december.

Yderligere konsekvens er, at dette ad hoc arbejde viser, hvordan et enkelt

ad hoc-gruppe medlems - måske af uvidenhed - sabotage, medfører at.ad hoc grup~e

arbejdet er spildt, samt at yderligere ad hoc gruppe arbejde må anses for omsonst,

såfremt ad hoc gruppemedlemmerne ikke kan stole på hinanden. Den spildce-studietid

kommer ikke Igen.

Leif (Skak).



Angående musikgruppemøde onsdag den 27/5 kJ. 16.00 mm.

Med baggrund i den sidste måneds hændelser ser jeg mig selv værende i en problematisk
situation i forhold til Studenterhusets formand, Erik Albrechtsen. Problemet er følgende:

Jeg havde for ca. 14 dage siden kontaktet Erik for at opfordre ham til, at vi i fællesskab
indkaldte til musikgruppernøde. Dette var med baggrund i, at jeg havde nogle ting, der var
vigtige at få taget op. Jeg var netop holdt op med at spille i Foxhill og situationen, mht. hvor
dan vi nu skulle fordele øvetider, trængte til en afklaring. Derudover var der andre ting, bia
vedr. reperation af noget grej, som jeg havde interesse i.

Onsdag den 27/5 kl. 18.00 mødte jeg så Erik, der forklarede, at musikgruppernødet netop
var blevet afholdt og, at han havde prøvet at ringe til mig " de sidste par dage, men at jeg ikke
havde været hjemme". Hertil er der blot at sige, at hele søndag den 24. var jeg inde i Studen
terhuset, hvor jeg om aftenen snakkede med Erik, uden at rar noget at vide. Mandag den 25.
var jeg hjemme hele dagen, bortset fra nogle timer, hvor jeg havde ærinder. Det samme gælder
tirsdag den 26., hvor jeg indtil kl. 12.00 var hjemme, for derefter at tage ind til Studenterhuset
til kI. 17.00 for derefter at tage hjem og være der hele aftenen. Onsdag var jeg hjemme til kl.
13.00. Der har således været rig lejlighed til at kontakte mig, evt. pr. brev, som er kutyme.
Dette skete ikke, selvom jeg selv havde taget initiativ til mødet og som den eneste havde ytret
ønske om at afholde et.
På musikmødet diskuterede man bl.a. min opførsel på Repræsentantskabsmødet den 5/5. Man

besluttede at give mig en " næse", fordi jeg skulle have udtalt mig mod Pool-bordet på vegne
af musikgrupperne. Hertil er at sige, at jeg ikke var repræsentant for musikgrupperne, men
derimod for Retspolitisk Forening, indkaldt pr. brev. Det er rigtigt, at jeg nævnte musikgrup
perne ved præsentationsrunden, men her nævnte jeg også Skakklubben, Studerende mod
Racisme og de andre grupper, jeg er wedlem af.

Johan Møller, som forlod Repræsentantskabsmødet 10 minutter efter, at det var begyndt,
fordi han var fornærmet over at skulle holde mund, spredte så rygtet til Erik om, at jeg hævde
de, at jeg havde udtalt mig som musikgrupperepræsentant på mødet. Jeg havde senere en
samtale med Erik, hvor jeg forklarede ham sagens rette sammenhæng.

Alligevel blev der således mod bedre vidende vedtaget på musikgruppemødet onsdag den
27/5, at give mig en næse for min opførsel på Repræsentantskabsmødet, uden at Erik fortalte
sagens rette sammenhæng.

Efter dette musikmøde står jeg og mit band nu ligeledes uden øvetid, da dette skal besluttes
-~ på mødet og Studenterhuset står med en musikgruppebeslutning, der er retsstridig.

Denne går ud på, at der ikke kan komme nye grupper ind i huset, hvor der ikke er mindst
een Universitets studerende fra Khb .. Dette er en fuldstændig forfordeling af de allerede eksis
terende bands i huset, der ikke opfylder disse krav og det strider mod husets princip om lige
ret for alle.

Jeg ser disse eksempler som ting, der passer ind i en struktur, som også gør sig gældende for
Erik Albrechtsens handlinger som formand for bestyrelsen, som diskuteret på sidste stormøde.

For det første tager man vigtigt beslutninger uden først at undetsøge sagen ordentligt, ved
f eks at spørge de implicerede.

Derudover udtaler man sig mod bedre vidende, hvis det passer ind i ens eget kram. Her vil
jeg henvise til sidste stormøde den 5/5, hvor Erik sagde at " man jo ikke kan undgå at forfor
dele sig selv, når man sidder i en vigtig position. " Denne påstand blev ikke trukket tilbage,
selv da der blev bedt direkte om dette. " Sådan er det jo bare" !!

Til sidst skal jeg også omtale de angreb på min person, som Erik har foretaget.
Jeg ved, at Erik flere gange på bestyrelsesmødet har udtalt sig om min vederhæftighed som

person, hvor han har forsøgt at stille mig i et dårligt lys. ved at henvise til min" fOltid " i huset



" som en man ikke kunne regne med." Hvad har disse bemærkninger at gøre på et bestyrel
sesmøde ??

Når Erik og jeg diskuterer bruges der lignende bemærkninger, som en sidste udvej i diskus
sionen for Erik.

Jeg beder derfor stormødet om at tage stilling til disse anbringender, idet jeg med baggrund i
det overfor anførte har svært ved at have tillid til Studenterhusets formand.

Kærlig Hilsen Henning
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KÆRE STUDENTERREPRÆSENTANT I FAGRAD~ INSTITUTRAD OG ·FAKULTETSRAD
KØBENHAVNS UNIVERSITET.

Studenterhuset i Købmagergac.e 52, ved Rundetårn, er aktuel t i en tre
situation. 00 vi Ønsker med dette brev at informere dig nærmere om sitt
tionen. Samtidig håber vi - hvis det ikke allerede er tilfældet - at kur
vinde din aktive opbakning for en fortsættelse og udvidelse af huse
fremtidige virke.

Situationen er den, at Studenterhuset har søgt om driftsstøtte fra KU, m
pga en skepsis fra lærerside, specielt dekanerne, er vores ansøgning ik
blevet fremmet til endelig afgørelse. Vi har opbakning fra Studenterråd,
og fra de Moderate Studenter.
Samtidig har en privat cafe-kæde henvendt sig med et forslag om overtagel
af den allerede eksisterende cafe i huset, og med en henvisning (af reste
af Studenterhuset till.sal. Det er vores opfattelse, at en sådan løsnin
hvor Studenterhuset ikke selv driver cafeen, vil amputere huset på enhv
led, idet husets åbne sociale side helt går tabt for studenterindflydels
Sidstnævnte forslag synes imidlertid at have vundet opbakning fra lærersid,
idet de heri ser en mulighed for at få en, i forvejen for lille, økonomi t:
at se bedre ud. .

Historien bag den nuværende si tuaticii-. er den, at Studenterhuset i årevis h,
lagt sig i forlængelse af de krav, som KU har stillet. Først fik vi hus,
i 1983, men det kunne ikke rigtig indvies/bruges, idet undervisninqsmin:
steren ikke kunne finde ud af at give sin opbakning. Denne kom først 1 198~
og huset udarbejdede straks en samlet plan for ombygning og drift. Dette ti
et beløb i størrelsesorden 3-4 millo kr, fordelt over nogle år. Til dett
fik huset at vide, at en så stor ansøgning var umulig at fremme under c
nuværende økonomiske f01'hold, og det blev foreslået at fremme huset vi
mindre ansøgninger, samt at huset fik professionel/semiprofessionel drift
Disse krav gik huset ind på, og vores sidste ansøgning gik på driftstilsku
i størrelsesorden 350.000,-kr pr år. Med disse midler ville huset selv kunn
arbejde sig videre frem i en lang overskuelig årrække. Diverse ombygninge
og udvidelse måtte så komme hen ad vejen, primært drevet frem af egne midle
og egen studenteraktivitet. Nu ftr huset så at vide, at vores ansøgning e
latterlig lille, og at det beløb, der skal postes i huset, for at det ka
fungere som Studenterhus, er mindst 10 gange større. Heraf også dekanern
tanke om, at det måske ville være bedst at afvikle studenterhuset

. Købmagergade.

Eet er at vi efterhånden føler os trukket godt og grundigt rundt i e
manege. Hver gang vi opfylder kravene, får vi nogle andre (modsatrettede
at vide. Økonomien på KU er skrabet - det ved vi - men i forhold til KU'
samlede budget er det småpenge, som huset søger om, både i den lille udgav,
og i den store. Vi kan også lidt sidde med, at vi er blevet en brik imelle
fakul teterne Q9. deres selvs tændiggørelse, men hvor de enkel te fakul tete·
helt glemmer, at det og'!1å er en fordel for dem, at der !'r et: fælle
samlingssted for alle stu erende ved KU. Alle andre store un1vers1teter :
Europa har da ogsa:rDrlængst studenterhuse. ..
Det andet er, at studenterhuset længe har været en god rea11tet. V1 ha:
overvundet vores strukturproblemer ; mange forskell i!:lp. gl'"llppel'" fung"l'"pr
huset og rigtigt mange studerende bTuger det dagligt. Der er også allered,
et tværfagligt miljø, og vi synes vi vokser videre fra dag til dag.

Det er blevet nævnt, som argument mod Studenterhuset, at et sådant vil g,
imod tidsånden, hvor den studerende skal u~ i virkeligheden. Dette var ogs
et argument, der ble y taget i brug, da Studenterforeninge~ i sin t~d bl~:
afviklet. vi. mener 1kke, at central t studenterhus står 1 modsætn1ng t1.
dette. Tværtimod er det vigtigt, at de studerende samlet kan forholde si,
til og aktivt arbejde sammen om, hvordan det omgivende samfund bedst ka'
bruge universitet og de studerende, allerede medens der studeres. Faktis'
finder vi, a t det nærme s t er en f orudsætning for en pos i tiv brug a.
universitetet og af de studerendes aktivitet, at studerende på tværs a.
faggrænser sammen kan bevæge sig ud over universitetets mure - hvad de:
allerede er en realitet i Studenterhuset i dag.

Derfor vil vi bede dig om at tage Studenterhus-sagen op i dit pågældend'
råd. Desforuden er vi slet ikke sikre på, at der er en så massiv afvisnin,
af Studenterhuset i lærergruppen, som det ofte fremføres. Kig ind i huse
eller rin9, hvis der sker yderligere, eller hvis du har brug for mere fr;
os. Ende11g må du meget gerne støtte med underskrift og underskriftsindsam·
ling.

STUDENTERHUSET 6. DECE11BER 1991



Dekan Kirsten Ketscher

Store Kannikkestræde 13

1017 København K

Studenterhuset

Købmagergade 52

1017 København K

København den .12.1991

Vedr.: ansøgning om driftstilskud til Studenterhuset

Tak fordi repræsentanter for studenterhuset måtte være med til

fakultetsrådsmødet den 2.12. d.å.

Drøftelserne på mødet har givet anledning til følgende

kommentarer og overvejelser:

Vi kunne på mødet med glæde notere os, at man fra Deres og

prodekanens side har kunnet konstatere bred opbakning blandt

lærerne omkring det principielt ønskelige i at have et

velfungerende, tværfagligt og -socialt studenterhus for

studerende ved Københavns Universitet.

Vi har endvidere noteret os, at navnlig to forhold betinger

Deres støtte af den foreliggende ansøgning.

1. at der er tilstrækkelig bred studenteropbakning i form af

nuværende og fremtidige brugere af et sådant hus

2. at de organisatoriske rammer for studenterhuset sikrer en

forsvarlig og betryggende drift.

ad 1. Der er fra studenterhusets side fuld erkendelse af, at

en forudsætning for Københavns Universitets støtte må være at

studenterhuset er, eller har nær udsigt til at blive,

samlingspunkt for en bred gruppe af universitetets studerende.



For at give et indblik i den rent praktiske gennemførelse af

beslutningsprocesserne som ovenfor skitseret, inviteres hermed

alle interesserede til at deltage i næste .... møde den •. 1.92.

Studenterhuset har taget Deres bemærkninger vedrørende

manglende kontingentkrav til efterretning. Vi er som

udgangspunkt stemt for at bevare det nuværende

medlemsskabskriterium: studerende ved Københavns Universitet.

Vi opfatter det gratis medlemsskab som en væsentlig

kvalitetsmæssig faktor i en tid med i øvrigt øget

brugerbetaling på alle fronter.

Samtidig indser vi det nødvendige i åbenhed over for de

foreliggende indtægtsmuligheder. Vi erkender også, at

indførelsen af medlemskontingent ville medføre en lettere

definerbar medlemsgruppe, hvilket kan vise sig nødvendigt hvis

studenterhuset får midler, der skal administreres.

vi har derfor inkluderet dette spørgsmål i voreS

spørgeskemaundersØgelse. i det vi vil undersøge, hvorvidt der

blandt i øvrigt interesserede brugere er grundlag for at

opkræve et kontingent på ca. kr. 50 p.a.

Det er vort håb med ovenstående til en hvis grad, at have

redegjort for forholdene vedrørende de punkter De nævnte på

mødet den 2.12., som betingelser for en positiv indstilling i

Konsistorium. Vi håber derudover at have k1argrjort, at vi fra

studenterhusets side er opmærksomme på, at der er tale om to

fundamentale krav, som det er nøddvendigt at honorere, hvis

studenterhuset skal kunne leve op til det ansvar, som

modtagelse af driftsstøtte indebærer.

med venlig hilsen

på studenterhusets vegne



2.~.C'OO kr.

Kasserer

Johan C; P. Hansen

med venlig hilsen
pa bestyrelsens vegne

Formand

Ammin Alavi

Det noteres at punkt b og c er et engangs tilskud. hvorimod
punkt a skal opfattes som et varigt driftstilskud. evt. i en tre
årig prøve periode,' hvorefter bevillingen kan tages op igen.
Samtidig skal det anføres. at vi forestiller os at lømidlerne
kommer til udbetaling via universittetes lønadministration.

Vedlagt er buget for 1992. Dette buge t er opstillet under
forudsætning af. imødekommelse af denne ansøgning. samt en
permanent bevilling til Cafeen i Studenterhuset.

Studenterhusets formål udtrykt ved SI i vedtægterne er: "at
virke for skabelsen af et tværfagligt. studenter socialt og
kulturelt tilbud til de studenrende ved KØbenhavns Universitet."

Dette formålopfuldes ved at skabe fysiske rammer for
studenter akiviteter. og ved driften af en tudenter Cafe.

DiSse aktiviteter, samt beliggenheden af Studenterhuset, er
med til at profilere Universitetet bade nationalt og
internationalt. Saledes vil en tildeilina af midler fra
univeritetet give os bedre muligheader for ek~tern financiering
fra forskellige fonde til enkelt projekter i Studenterhuset.

div.

en
3 stu

350.000

350.000 kr.
40.000 kr.

timer om ugen.
ugen. Herudover
om ugen. laIt;

af revisor assistance og

Københavns Universitet
Konsistoriums Forretningsudvalg
Nøregade 10.
1165 København K

København d. 19/11-1991

Studenterhuset er beliggende på Købmagergade 52.
Stedet skabtes i 1983. som følge af et ønske blandt de

studerende om et fælles samlingssted, men kom af forskellige
grunde aldrig rigtig igang. Sagen var bl.a. at den daværende og
nuværende undervisnings minister Bertel Haarder. dengang ikke
gav den nødvendige tilladelse til etablering af Stuenterhuset.
Men i juni 1989, meddelte ministeren at han ikke lænqere ville
modsætte sig "at universitetet inden for sin ramme afsætter
penge til et studenterhus. nar blot der sker en ligelig
behandling af alle de studenter grupper. der kunne tænke sig at
benytte studenterhuset."

Efter omstrukturering og tiltag til formalisering i.f.t.
myndigheder m,v.. har de administrative og praktiske opgaver
fået et sådant omfang. at en· fortsat udvikl ina af Studenterhuset
er betinget af en profetionel struktur til -aflastning af det
friVillige arbejde.

Derfor søger vi nu;
a) Lønmidler til: en sekretær i 20

Cafebestyrer ligeledes 20 timer om
d~nter medhjælpere i hver 10 timer
kr.

bl G~lds sannering;
P.gr.a. dårlig økonomi. som følge at uafklaret status
i.f.t. universitetet og andre myndigheder. har
Studnterhuset opar~ejdet en gæld til Studen~errddet i
løbet af 8 ar. Disse penge har velvilligt været stillet
til radighed for Studenterhuset. Denne geld belØber sig
til 40.000 kr.

c) Opstarts bis~and: beståen2e
gebyrer. laIt 16.000 kr.

Vores ansøgning ser altså saledes ud,
a) Løn
b) G~lds sannering
cl Op~~~rts bistaQd

Vedr. Ansøgning om opstarts- og drftstilskud til Studenterhuset.

laIt 406.000 kr.

1
Studenterhuset KØbmage"gade 52, 1150 K.B.H, K. Te1;33136592
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TIL ~ENERALFORSAHLINGS~ESLUTNING O.22.0KTOBER
REPRÆSENTANTSKABET I STUDENTERHUSET.
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-Rep,esene"ntsk..bet be... t~... !!I-r en r-eo"''''sent ..nt fr.. hver IO' de ar
qener..lfors"'nlin9~n ~odkendte !!Iktiviteter.
En "I<.t:ivitet. som siden sid... te <;lene..alfor.....ml1n... h ..... indstillet sit
....1'k... delt",g...... dog ild<." 1 ,.,.o,..sentantskabet. Det er reor",sent..ntskabet.5
oog"".,. ",e med"l,ke til komm....nlk"'tion mellem "'ktlvitet",rne.
Reoresent~ntsk~bet h~r o~e,...fo,... bestY""elsen ""ådoi~e~e funktion 00 k~n

o~erfo,... besty,...elsen f""em...ætte fo""sl~g til ~edtagelse.

Det er herunder ,...eor"...entantsk~bets opg~~e at ud..rbejde forsl ..g tIL
~rden til ~edt..gelse i besty,...elsen.
Reo,....,s;e itaJtCsk~bet fun ...e""e"" end~ide""e so.. h",,...in,,,so""o ..n i bestyrelse....n
li", ... ende,... ~f ~esentlig betydning fo.. fo""enin...en... d .. ift.
H"'rin"' ......~ .. r sk.. l .. f ...i~e......ene... t 14 d ..ge efter "t ..nmodningen herom e"
f ..emkommet fr", besty,...elsen. Hø"ln",ss~a.. e,... dog ikke bindende fo,...
bestyrelsen' .

! ..in essens <;lA,... forsll'lget ud på at bruge de demok....tiske muli hede.. i huset
bedr". S~mtidi<;l stilles de,... kr~~ o ... at i!lktivitetsgruooer h pligt tIL .,t
....bejde i reor",sent..ntsk..bet.

Al\~
Dee fore ...lås. ..t ..ep...,sentantsk..b .. t stA,... fo....fholdeisen ..f huset ..
storm...der..-c!e.. finder sted den 1.'1'te tl"Sd~g 1 h~e.. ~d~m det er nu ..M
det sv"'rt at f ..stholde kontinuit·~t;-n~~sto"m..de til sto..m"'d .. mhL den'
f.ties ud~iklln", "f huset - ·studente..hu..... t ... f"gli ... e ~..b"'jdskultur· - "Ile
"ktlvitetsg..upoe..ne imelle ... li ... e som det k ..n Være s~ ..rt i husets oktivi
t",esgruoper .. f få diskuter-",t n",too de ting. der- er "f v,",setnlig betYdning
for eile ......nt af få meldt tilb..ge. hvor- m"n stå,... i det.

Ud rra .. t rep...,sent~ntsk..t>et hidtil ikke h~" fun eret "'Odt nok. fore ..lås en
uOby<;lning ~f det. 1 f ..rste omg..ng SOm et fo g indenfo,... vedt..gt:ernes
r ..mmer; efter1ølgende. h>Jis det falde.. <;Iod t Ud !1 og...å i for ....f en de.. ttl
hø..ende ny foreningsp ......g .... f om ,...eor",sentantsk..bet.
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r.e~n:e~r~a:l~r~o~r~s:a~mli!li~n~g~e~n~2~2~.I~O~.~9_1__F_o_r_e_n_in~g:e_n ~_~ o;> o;> 1
"- udenterhIlset.

I ~tud~nt~,~us~t~ ~~~tæ~te, Dunkt 5 er næ~nt ·,ep,esentontskabet".

Til

Ocr im'isl.... rcs i Cl abonnmem pa avis..:n InformaliC>l1. sa!cuc5 al Il) heJs
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Kære studenterhus

Jea har aetmern flere ;\r vænt en af de tilstedeværendei huset, jvf. formandens beretning 22 -10 91.Jeg har lagt meget tid i huset, i sidste semester20- 50 timer~""! ugen, den form for aktivi~el g~
selvsagt ud over ens studier, så man skal syntes at huset er VJgflgt, for at bruge så meget tid på deL.

Sidste halvdel af § l i foreningens vedtægter er det formål som foreningen arbejder under og lyder som
følger:

Foreni ngen har til formål at virke for skabelsen af et tværfagligt, studenrersocialt og -kulturelt tilbud til
de studerende ved Københavns Universitet.

Som studerende ved Roskilde Universitet, er det naturligvis lidt ambivalent, at have arbejdet for at give
je studerende ved Københavns Universitet et kulturelt tilbud. En tilføjelse til § \ h.... is mit virke
Jverhovedet skulle have noget formål, ville derfor være:

. og ved sit virke her i gennem, øge det sociale, faglige og politiske bevidsthedsniveau blandt alle
.mdenlergrupper.

)er er sket gode ting i huset del sidste år, og der er sket dårlige ting. ..
)e gode ting er, blandt meget andet, de forhold som formanden og kassereren n:.evner I beretmngen.
)e dårtige ting er den måde, en del af disse forhold, er blevet effektueret på.

eg har side>ljeg startede i foreningen fokuseret på (O forhold.

. Den inteme/eKsreme mobilisering.
~. Kommunikalionen.

efterårssemesteret 90 havde jeg en del diskusioner med ~en daværende hårde kerne i bestyrelsen. De
rejede sig primært om begrebebeme intemJekslern. specielt kassereren Johan Hansen b~~te sl~erke

rd. Fordelen ved disse beareber som jeg så/ser den er at man kan opfylde de krav som UnIversIler,,!
:iller til foreningen uden at det behØver. at gli ud over del indre forenjngsliv. :ril dette formål
darbejdede jeg. eller man må snarere sige at jeg var katalysator for. samarbeJdsaftalerne \ ,.. 2 og
tlsøgningeme ] + 2.
irunden til jeg delte det op, var at man så pl en nem ml'tde kunne holde orden og adskillelse mellem de
Iteme og de eksterne forhold i huset.
å forårets generalforsamling fik Johan, på I~ods af de havde li~gel i betyrelsens r~gi i 3 ug.er. disse
uuarbejdsaftaler og ansøgningsskemaer afVist, med baggrund I procedyre. Mell tldeme skifter 2
låneder efter begyndte selv Johan at bruge disse begreber (oplæg til første arbejdsuge son.lmerl.
or~lagene Mev vedtaget, fremlagt som bestyrelsesforslag, den 22 ~ 10. De blev fremlagt I nres~en .
il;l'jllal form. så godt som uden ændringer. meD desværre også uden at have fO!'3l.ået hvad der hgger l

~~. Forhoidet meliem den interne og den ek~teme mobilisering af studerende omkring studentl:rhuset
"rever at man ved hvad man vil med dem. For de interne samarbejdsaftaler gælder del selvklart at
Iset nu får en chance for at nøjes med at sende breve ~d til kon';aktpersoneme. men for d: ek.steme"
mold gælder det at hUjel her må gå aktivt ind og motivere studIenævn og Sludenterorgamsatloner ul
bruge huset. På husets betingelser, men det skulle ikke være noget problem med den addrese.

:rsonli g[ kunne jeg godt have tænkt mig at ændre ved nogle ting ved ansøgningsskemaerne, efter de
,rblevet udarbejdet, men del må vente.
tlere af den slal;l's ansørninoer vi får jo større chance er der for at b1ive taget alvorligt, ogsrt når det
~Jder mere plad;' (se bilag t)
ebmar i år skulle man "ære hetdi" for at nnde en der kendte husets telefonnummer. Shi\ hvor nar jeg
~gt meget tid på at argumentere f~r at der skulle være en telefon i cafeen. Tilsidst blev jeg s? vred at
J tao 200 kroner afkassen, tiltuskede mig en gratis telefon fra KTAS, købte en !elefonleLlnmg og
~ækkede den selv op. Det var der nogen der blev sure over. Samtidigt påførte jeg husets

elefonnommer p~ de l:aJ-...tdresselister. der bJev udarbejdet og sane telefonnummeret op i vinduet ved
øren.

cafeen gik diskussionerne på Dm cafeen var en gruppe under bestyrelsen eller en selvstændig gnIppe.
estyre1sen, huset og ger.eralforsarnlingen havde besluttet al der skulle søges en permanent bt::vilHng.

forberedende arbejde kunne have været påbegyndt ijanuar måned. På trods af af der var mange der
ar interesserede i at hjælpe, skete der ikke noget i januar, i februar. i marts. i april. i maj, i juni, i juli, i

;flugust. Ansvarsfordelingen skiftede, uden nogen ville have andet end det officiele anvar, mellem
,formand og kasser. Personligt har jeg hele tiden været ligeglad med hvilken status cafeen havde i huset.
! are den blev taget alvorligt. De regnskabsblade der bliver bmgt nu og som revisortm siger er okay.
i lev udarbejdet sidste år. det der bliver brugt nu er version 6. På trods af3 aftahe møder dukkede
I ssereren ikke op, det var øjensynligt vigtigere at sidde i bestyrelsen og vende tommelfingeren opaf

li, med afskærmning for vinduerne med planter og med nye borde og stole, hvis hele cafe
iskussionen ikke var endl med en latterlig magtdemonstration og hvor dem der har fået de~ officiele
nsyar for buset, demonstrerede deres magt ved bare at blive væk.

. t PA anlæg fra Carlsberg, den S&g har jeg skrevet nok om, enhver der irlteresseret kan se i bestyrelses
appelJ. Siden skrev jeg så et t<lkkebrev, det var et brev der bare skulle underskrives og sende~. det

,ar nu ligget i bestyrelsen j en måned. Olaneen lror jeg er forpassel, vi virker alt for utroværdige på
en måde, men vi kunnelkan måske endnu have fået langt mere. Det var heUer ikke nog.et tilfælde,
orud for ansøgningen, lå foruden alt bøvlet, minimum 25 genneskrivldnger - den slags [ager tid.

eg har gentagne gange foreslået en plan over cafeen, sidst i et oplæg til diskussion medio august
arslag til plan over cafeaktiviteter - Dette forslag blev bare afvist, uden begrundelser.

; eg var katalysator for udarbejdelsen aflønnedejobbeskrivelser, men da den væsemligs!e ikke
"I ønnede, ikke bestyrelsespost, skulle besæues, nemlig poslen som cafeansvarlig over for

i, evilingsmyndighederne, så skele dette fuldslændigt uden procedure, så vidt jeg ved. v,lr del førsloppe
i å et stonnøde efter det var sendr afsted. Så først [rækker man det hele i langdrag og så skal det hele
: }Iudseligt gå så hurtigt, at man ikke kan følge proceduren, som ellers i lige dette spørgsmål var meget

'æsentligt for hele huset.

'I vorfor tog jeg ikke disse spørgsmål op p~ generalforsamlingen? fordi en generalforsamliDg der på
~orhånd er planlag[ sådan at det i og for sig er ligegyldigt om man ytrer mistillid til nogen fra den
"riddende bestyrelse, idet der ikke foregår noget valg, er en parodi på sig ~Iv.

Erik fra bestyrelsen sagde på et tidspunkt noget klogt "Man får ikke nogen royalties for det man
'lldretter" del er sandt, men en vis indflydelse bør f\Dlge med, ellers falder aktivitetsniveauet. Dette
~gælder også for nye grupper og det gælder for cafeen.

iJeg er ikke blind for at mine personlige problemer bar været medvirkende til at de forslag jeg stiller
først bliver taget alvorligt når jeg ikke er tilstede. Det er også baggrunden for at jeg nu trækker mig som
!nktivist.

Men der er samtidigt, i Johan Hansen, alt for mange efterladenskat:x:r fm hans glade DKU dage lil at
jeg kan fortsætte. Jeg kan simpelthen ikke klare flere af de der fuldstændigt ligegyldige magtkampe og
hvis det ikke var mig, så var det regnbuen eller studenterrådet eller en helt ny" Det her bør være et
ideernes bus, ilde et hus hvor personlige ambitioner gør enhver sag til el spørgsmål om at være
taktiker.

Jeg håber at Kalles forslag om repræsetltantskabet kommer til at fungere, men jeg kan ikke se hvordan,
medmi ndre at det ikke bare bliver taget som et led i en magtkamp.

På trods af disse mine frustrationer, og det at man generelt bliver slået hårdl. hvi~ man r~ber højt

Med Vældig venlig hilsen - Vi ses jo

/1ryi;;]
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Morten Svendsen takker af som studenterhusaktivist

G~ ikka glip af dette - Prøv noget sjovt - Har du været til Generalforsamling

Du får nu muligheden for at høre hvordan jeg syntes husets kommer videre.

Endvidere - En alternativ formandsberetning.

Få vennerne med, dette gøres for undarholdningens skyld.

Kom til bestyrelsesmødet tirsdag den 29 / 10. Gå ikke glip af en ægte ord
ekvibrilist.

Vi har alle muligheder - Men er vi i stand til at bruge dem - Kom og hør

nærmere - Det bliver sidste chance i en uovenskuelig fremtid.

Da det ikke er muligt at sende dette ud til alle så fortæl alle, at efter

2 år slår jeg nu de sidste folder.

Venner - Der er kun en vej - Den hedder ligeud. Gu gør den da ej, det g~r da

fremad din idiot. Hvad siger du - Det går iværtfald ikke fremad. Det går da

nedad. Hvad går nedad? Det går da ligeud. Det sagde du da selv lige før.

Sagda jag det - Det gjorde jeg iværtfald ikke. Næh jeg foretrækker at være

småfornærmet , så går det indad. Alle falder over den sidste ærede talar - Og

med en mund, siger alle - Fremad - ligeud - nedad - indad - udud - ligeglad 

selvglad - vigtig - ligegyldig - opad.

Tusind tak fordi i ville høre på mig. Jeg håber i kommer, det er fra min side

det sidste forsøg på at formulere en samlet studenterhuspolitik.

Med overord2n~~ ~hilsen

1//(IIv1/11 )[H:yL-------
orten (musiK, tdl. cafe)



Oplæg om struktur

Foreningen Studenterhuset er konstitueret som en demokratisk forening.

Når mange mennesker er ansvarlig for en beslutningsproces, så opstår der
konflikterI

For at undgå konflikter oprettes ledende organer.

Struktur blir derfor, et nødvendigt onde.

Forholdet mellem demokrati og centralisering.
Det er brugerne af huset, og de frimm grupperne skaber, der ideelt set bør danne
rammen for hvordan huset skal se ud og hvad her skal ske. Husgruppemes eneste
sanktionsmulighed over for en bestyrelse er, på det formelle plan, en
ekstraordinær generalforsamling, der kan indkaldes med 6 ugers varsel. Skismaet
mellem på den ene side at være en demokratisk forening og på den anden side at
have en effektiv styrelse,kendes helt tilbage til de gamle grækere.
Terminologisk opererer vi med to katagorier af demokrati - Det repræsentative
og basisdemokratiet. Basis demokmtiet er i sagens natur det eneste rigtige og bør
i alle situationer tilstræbes mest muligt. Det repræsentative demokrati er en
lappeløsning og en ind imellem temmelig uheldig sådan - en pragmatisk struktur
som er opfundet, i det mennesker materielt bliver konfronteret med
beslutningsprocessor som ikke alene bevæger sig inden for rum men også inden
for tid. Den ideele socialistiske model er tidsløs idet den forudsætter at alle
indrages i beslutningsprocessen. Denne model kan jeg kun gå ind for. Men et
omkringliggende samfund og ikke mindst vores egen ustabilitet (fødsler, arbejde,
studier osv.) gør al del i den lid jeg har været i huset ikke har kunnet konstatere
en klar linie om noget andet end den mindste fællesnævner, jeg mener at huset
har potientale til langt mere.
Af ren pragmatisme går jeg derfor ind for det repræsentative demokrati, henned
er ikke sagt at målet helliger midlet men at en positiv dialog mellem huset og det
omkring liggende samfund indebærer en respekt for det der nu engang eksisterer
og som vi m~!1set hvordan vi end vender og drejer det! institutionelt ligger under
for.

ljeg vjJ ikke komme ind på her, h"orfor der opstår konfUkler. Blot konstatere al der til alle
th.ler (historisme eller ej) er opstået kontlikter det hvor en ide institutionaliserer sig selv,
Imodsætning til det man kan kalde pionærtilslande som man kender fra
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Det Åbne Hus og den permanente beviling

Først og fremmest indebærer et åbent hus faste udgifter, hvis vi regner med
sidste års lave regnskab som udgangspunkt og koncerter hver uge så betyder det
faste udgifter på ca. l2500kr. i kvartalet. Jeg ser 3 muligheder for at
professionelt at være sikker på at der er penge til de aktiveteter som vi beslutter
os for l. økonomiske aktiviteter indad i huset skæres ned 2. cafeen øger salget
eller priserne sættes op. 3. indtægter hentes af tredie vej (entre, fonde o.lign).
En offentlig bevilling indebærer at der skal aflægges regnskaber. Det er ikke er
nok at de tilfredsstiller os som brugere af huset, men også den offentlige revision,
oprydning og rengøring, ændrer sig fra at være et spørgsmål om tingenes tilstand
passer os, til at være et spørgsmål om bevilingens fortsatte aecept.
Sidst men ikke mindst betyder en bevilling til studenterhuset, en offentlig
blåstempling af en 400 år gammel institution Københavns univen;itet.

Det er derfor hele tiden to diskusioner der bliver blandet sammen. for det er
klart at kravene tilos (her tænkes først og fremmest på de krav der er indeholdt i
et tidsmæssigt perspektiv, i forhold til regnskaber, moms, bevilingspoliti og koda
+ andre ting som v j ikke er opmærksomme på endnu) ændrer sig alt efter den
måde vi ønsker at åbne os på.

Husorden

Forholdet mellem brugerne af huset og bestyrelsen i den nye husorden bør
ligge i åbenhed hellere end kontrol.

Strukturen står i modsætning til frirumrnet, frirummet er karakteriseret ved at
det er konfliktfrit og derfor strukturløst.

Når vi taler om en alternativ struktur. så er det basisk t et kodeord for en
socialistiskt strnktur. Det er bare ikke særligt smart at sige det højt, både med
baggrund i tidsånden og med baggrund i den meget ringe mobilisering af
univeI>iletets kræfter der foreløhigt er opnået i FS. Så ordet alternativ har fået
lov til at leve sit selvstændige liv uden at have et reelt indhold. og har derfor
først og fremmest været et ord man har kunnnet slå hinanden i hovedet med, når
interne kompetance forhold rykkes. Men ordet er helt reelt, og ordets betydning
står i kontrast til den institutionelle ledelsesstruktur.

Forskellen på professionel og alternativ struktur

Helt firkantet er forskellen at den alternative struktur sætter mennesket i eentrum
- her PS brugere - hvor den professionele sætter institutionen eller de materielle
rammer i eentrum, først og fremmest udtrykt gennem økonomi. Det der derfor
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er vores opgave, er at konstruere en struktur der bibeholder de elementer af
professionel ledelsesstruktur som er nødvendige i forhold til budgetplanlægning
(dermed langtidsplanlægning) og den alternative struktur der betyder at ingen
beslutninger bliver taget hen over hovedet, eller i modstrid med de interesser,
som FS 's husgmpper udtrykker på.

Kompetancestruktur

Følgende struktur foreslåes til debat

Jeg vil gøre opmærksom på at der her specifikt er taJe om foreningslove i en
almennyttig og derfor non-profit forening og at denne struktur derfor ikke kan
overføres til samfundet som sådan. Der gælder forskellige regler for foreninger
og forretninger og reproduktionen må sikres gennem arbejdsaftaJer af en mere
fast karakter i den kapitalakkumulerende verden.

Konstitution

Daglig leder
Bestyrelse
Repræsentantskabet
Generalforsamling

Kompetltnce

Den daglige leder har ansvaret for husets drift i tidsrummet mellem
bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan på et hvert lovligt indkaldt bestyrelsesmøde afbryue samarbejdet
med de af bestyrelsen ansatte pen;oner. Bestyrelsen udtrykker huset politik og
ansigt udadtil. Bestyrelsen er det eneste organ der har tilladelse til at underskrive
breve, programmer og PR. med navnet Foreningen Studenterhuset. Ethvert
eksternt udadvendt arrangement skal godkendes og PR mæssigt bære
studeoterhusets navn/logo. Bestyrelsen kan uddelegere ethvert ansvar, økonomisk
og materielt, til hvem bestyrelsen måtte ønske. Det må dog understreges at
rognskaber og referater skal føres og at alle økonomiske transaktioner foregår
gennem bestyrelsen. Eksterne og interne husgruppers offentlige arrangementer
skal foregå i husets regi og skal præsenteres som sådan.

Repræsentantskabet kan nedlægge veto mod en bestyrelses beslutning, inutil
førstkommende generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger, jvf. paragraf 1 1 vedtægterne, bestyrelsen.



Cafeen.

Hvis dette accepteres vil jeg foreslå for at lette arbejdsdelingen at
cafegruppens forslag om at lægge musikbookning ind under cafegruppen
vedtages sammen med den direkte caferelaterede PR. Endvidere at indkøb
lægges i gruppen og ikke has en enkelt person. Regnskab bør blive i
bestyrelses regi, men her vil jeg foreslå en stramning der gør at der
kommer et fast punkt på bestyrelsens dagsorden der hedder cafeøkonomi,
hvor den øjeblikkelige indtægt. de udgifter foreningen har, samt de penge
cateen bruger på drift al sig selv og andre grupper gennemgåes. Der er tor
første gang, tror jeg, ført et regnskab i et helt semester, fra en
cafegrupe. Hvis dette kan bibeholdes vil den egentlige arbejdsindsats
omkring en styring af økonomien, begrænses til omkring en times arbejde
om ugen, nemlig en simpel gennemgang af kontoen samt de udgifter huset
har haft i ugens løb.
Der er op til starten på efterårssemesteret ikke det store håb om en
ombygning, der gør at mere end de nuværende lpkaler i stueetagen, kan
udnyttes. Men da det samtidigt er sådan at huset har fået en debatgruppe
samt en filmgruppe, mener jeg det må være oplagt at disse grupper i

Omkring fondstøtte ag realitetsforhandlinger med universitetet er på
nuværende ikke sket meget, og mine personlige erfaringer med
londansøgninger til huset må viSI betegnes som en vittig affære. Den tid
det tog at udfærdige londansøgningen var kun en brøkdel at den tid som
jeg har brugt på overhovedet at få lov til at lave en fondsøgning til huset.

siges at al:::;~ .jr symptomatiskt for huset at cafegruppens opgaver har
været splittet op i adskellige smågrupper, der ukoordineret har skuile
tage sig af regnskaberlbudgeller (bestyrelsesgruppe), Håndværkere
(bestyrelsesgruppe), PR (bestyrelsesgruppe), Indkøb (bestyrelsens
cafeansvarlige), rengø ring (bestyrelsesforhandling). Jeg sig er ikke at
denne model ikke kan fungere, men jeg siger at den i ~orårssemesteret

ikke har gjort det. Der har været tiltag fra cafeens side, på initiativer på
så godt som alle de nævnte gruppers ansvarsområde og aligevel er de
egentlige fremskridt små. Dette har jeg oplevet som et strukturelt
problem ag ikke som et person problem, for der har gennemgående været
folk hele tiden der gerne ville påtage sig et ansvar.
Mit formål med at gå ind i cafegruppen har været.

Huset bør derfor tage stilling til om ovenstående formåt skal være det
gældende formål for cafedrift i studenterhuset.

1. At gøre os kendt, og udadtil at vise at huset har nogle tilbud ud aver
hvad der foregår i de grupper der arbejder indadtil.
2. At skabe et socialt frirum på tværs af alle grupper i huset.
3. At varetage bestyrelsens politik, der gik ud på at husets indtægter
foruden tonde og universiletsstøtte skulle baseres på cafedrift.

. .lo krafter.

Cafeen er husets facade udad tH. det er samtidigt husets største lokale.
Med den holdning der har været lil cafeen, som af og til opleves :emmelig
ambivalent. mener jeg at den første diskusion må gå på, om lokalet kan
anvendes bedre til el andet lormål. Det lølgende er derfor skrevet under
den antagelse at huset ønsker en cafe. Men det er vigtigt at gøre sig klart
at uanset om vi vil være ved det eller ej, så er de storE! gabende tomme og
tit snavsede vinduer mod købmagergade vares facade cdadtil. Det
afspejler, mere end noget andel, vores troværdighed. Det må derfor også

Oplæg til plan om koordinering af studenterr

Indledning
Vores hus er på 1300 kvadratmeter, ca 650 m2 på 2 etager Geg har ikke
selv målt efter, umiddelbart forekommer det mig meget i overkanten, jeg
ville sjusse ca 400 m2 j.
Dette syntes umiddelbart stort, men rummenes arkitektur betyder at der
kun er to anvendelige rum i stuen, nemlig caleen på ca 200 m2 og
musikernes øvelokale på 22 m2. Resten at stuens areal er uden benyttelse
grundet husets tidligere brug som kantine. og er udlagt .som gange og
planløs opbevaring.
Første salen er bedre udnyttet, men også her sætter husets arkitektur
sine naturlige grænser for hvor mange der kan bruge rummene. Det røde
rum ca. 60 m2, er husets absolut bedste lokale (de fleste vinduer og det
meste lys) er næsten altid i brug, foto rummet ca. 10m2 knapt så meget
lys men også i brug. Tilbage er møderummet bagerst i huset 22 m2 ag
gJasrummet ca. 12 m2. Resten er et stort sammenhængende lokale,
bestående af gange, hjørner, trappe og en søjle som fortrinsvis bliver
brugt af regnbuen.
Skal huset udvikle sig, er det derfor ikke nok at vi bliver tiere, men også
at vi er is tand til at rumme flere. En planlægning af ucnytteJsen af de
uudnyttede arealer må derfor være en betingelse for et senere krav om
udvidelse at hele huset. En langsigtet planlægning kræver at rummene
bibringes en brugsmæssig kontinuitet. Forstået på den måde at gruppen
ikke skal bruge den første halve time på at lIytte møbler frem eller
tilbage alt efter hvilke! brug gruppen ønsker rummet skal kunne rumme En
brugsmæssig kontinUitet sikrer endvidere en øget lyst hos dem der bruger
rummet III at forskønne og udvikle rummet i den retning som den
brugsmæssige kontinuitet sikrer. ( her tænkes særligt på den fysiske
forskel der er i rum der bliver brugt til fysiske aktiviteter, møder eller
cate osv.: ). Førstesalen lungerer på trods af de arkitektoniske og
brugsmæssige knuder forholdsvis godt. Ihvertfald inden for de rammer
som de grupper der benytter sig af huset på nuværende har brug tor.
Det er efter min mening derfor først og fremmest stueetagen vi skal
koncentrere os om i første omgang.

-
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lighed med Szanitet og Kosmopoi Art benytter cafeel" .or" ~et naturlige
sted for afholdelse af aktiviteter,
AI koordInere de kræfter i huset, der arbejder med eksterne
arrangementer, er på nuværende husets største opgave.
Det er muligt på et mer eller mindre primitivt plan (og på mere eller
mindre midlertidigt plan) , at skabe rammer lor både musik, debat, kunst,
teater og fiim i cafeen, Men for al det skal fungere kræver det en
målrettet indsats i forhold til de materielle rammer s,om de enkelle
arrangementer minimum vil kræve. Følgende skal som alt andet i dette
papir kun ses som et oplæg til videre udvikling.
Debatgruppe
Et PA anlæg der kan bruges til tale (Er søgt men går den ikke skal der
søges et andet sted),
En scene, evt to talestale, så man kan få nogle konfrontationsdebater.
Stole (dem har vi men de er ikke kønne og iøvrigt umulige at stable så de
fylder op allevegne).
Teater.
En scene
Bagtæppe (er imødegået med penge fra den aimene fond)
Fortæppe
Lys (Spots - et rigtigt godt system med 15 - 20 spots styret fra baren kan
bygges for ca. 20000 - Er forberedt)
PA tii lyd
Stole
Film
Lærred
Bagtæppe evt. fortæppe
apperalur (har vi delvist)
Lystæt afskærmning ( kan laves med et tykt sort forhæng )
PA tii Iy~

stole .
Kunst
Mulighed for at rydde stole af vejen
Rengøring
En sikring af vindueskarmene så de ikke bliver brugt som siddepladser,
Lys
Musik
PA anlæg til lyd
Spots ( se ovenfor)
En scene
Bagtæppe
Muiighed for at rydde stole af vejen

Som man kan se er der en del forhold der går igen, alt ialt også hviS man
regner nye stabelbare, eller sammenhæftede stole på ;,;ul, med så ligger
de penge der skal fondskaffes i den realistiske ende al 100000 kroner.

3

Med en l ........ _-:i koordineret indsats vil dette være muligt inden for en
relativ kort tidsramme. (ultimo forår 92)

Forslag til ombygning af cafeen kræver derfor et samarbeide grupperne
imeilem. For selve cafeen syntes jeg Jens's forslag om at pille
loftspladerne ned og male ventilationsskaklerne er en god ide. samt fylde
vindueskarmene med planter (Isa har fundet 5 plantetyper der er hårdføre
og ikke behøver mere lys end det der er) og en afskærmning af vinduerne
(der blev lavet en plan men den strandede et eller andet sted).
Barstole til baren og evI. al vi skilte den lidI ad, selvom jeg er kommet til
at holde meget at den, er der lidt meget kolos over den. Nye borde og stole.

l lorbindelse med ansøgningen til Carlsberg lufter jeg tanken om en
renovering af facaden. Dette har to formål, dels at tvinge universitetet ti!
at reaiitetsbehandle os og dels at gøre opmærksom på al hele huset er
vores.

Jeg vil derlor foreslå to grupper nedsat forbindelse med, eiler op til,
arbejdsugen i august.

En fysiskt planlægningsruppe internt i huset. Gruppens mål skal være at
koordinere en cafeombygning så caleen bliver anvendelig for de grupper
der arbejder eksternt.

En ombygningsgruppe der forhandler direkte med universitetel.
1.0en første opgaver skal være - kontakt med rengøringsafdelingen, her
ligger der i huset 3 forslag til en rengøringsaftale som vi udviklede
påsken 9~, disse forslag Sidder i bestyrelsesmappen.
2. en kontakt med åbent universitet om benytteise af de mødelokaler som
de ikke benytter, dette vil være et helt åbent aktiv for grupper som
regnbuen der arbejder i mange små grupper. På længere sigt kan man også
forestille sig at de samme vil ske med debatforum, i forhold til
studiekredse o.lign.

Strategi
In dad t i Ilu dadt i I
Som vi har diskuteret i husets interne debatgruppe (den er åben for aile)
er processen (den måde vi gør tingene sammen på), vigtigere end målet j

sig selv. Det væsentligeste må derfor være (uden at tage debatgruppen til
indtægt for det følgende) at give de grupper der i huset optimale forhold.

Strategien Udadtil, her tænkes særligt på forhandlinger med
universitetet. må planlægges meget nøjere.
Hvis vi skal have noget af universitetet er der et af to forhold der skal
være opfyldt. 1. Enten skal vi være i en forhandlingssituation så de ikke
kan komme uden om os. 5000 hujende studernde toran rektors kontor eller

4



Cafeen

Formal med ansøgnIngen.

Indledning.

Vedrorende Fondstøtte til Foreningen Studenterhusets cafe.

6 • 6 1991

Foreningen tik i 1990 Undervisningsministeriets godkendelse til de
ovennævnte aktiviteter og i foråret 1991 Universitetes
godkendelse af cafeaktivitet i huset.

Købmagergade 52 ejes af Københavns Universitet. Foreningen har på
baggrund af de i foreningen udarbejde planer, skriftligt tilsagn om
indvendig renovering af bygningen, ialt 4.5 mill kroner, over de
næste 4 år.

Cafeen har pt. mellem 400 og 1000 besøgende om ugen, fortrinsvis
onsdag og fredag alten. Hvor der konlinuerligt bliver afholdt ,
International cafe og fredagsåbent med levende musik. Endvidere
foregår der mange enkelt arrangementer [ husets regi. Cafeen har
forårssemesteret været rammen om skiftende kunstLidstillinger.
Amnesty International, diverse foredrag og debatter plus
faggruppers udadvendte aktiviteter, som fysikernes legestue, og
faggruppers årsmøder.

Foreningens formål er jvf. vedtægterne at tremme kulturelle,
faglige og sociale aktiviteter blandt studerende ved Københavns
Universitet. Foreningen har råderet over 1300 kvadratmeter
stueetage og første sal mod Købmagergade ved siden af
Trinitatiskirken og rundetårn.

Foreningen Sludenterhuset ansøger hermed om fondstøtte lil dække
af udgifter til P.A. anlæg i forbindelse med Sludenterhusets cafe.

----,'-', I
DIrektør ~. 1,." ,-toelsen.
Carlsbergs Mindelegat.

des. lign. 2. eller vi skal kunne tilbyde noget til genge... fe.., ....mbygnlng og
økonomisk støtte i million størrelse.
Forhold 1 er ikke særligt realistisk på nuværende tidspunkt, selvom det
var dette forhold der bevirkede at vi overhovedet kan råde over huset. En
hurtig sagsbehandling betyder derfor at vi skal kunne tilbyde K.U. noget
som de gerne vil have.
Forhold 2. bør derfor på nuværende være udgangspunktet for realitets
fornandlinger.
Det mest oplagte i den forbindelse vil være at tage udgangspunkt i den
internationalisering som er det adgangsgivende økonomiske kodeord i
disse dage.
Jeg mener derfor vi skal foreslå universitetet at vi vil satse vores
ressourcer på at udenlandske studerende for så vidt muligt for et sted
hvor de kan møde danskere og opleve et kulturelt fællesskab med danske
studerende. Huset kan alligevel ikke rumme 20000 studerende, så rent
praktisk kan vi ligeså godt målrette os i forhold til udenlandske
studerende. Dette gælder PR, International cafe, eksterne aktiviter osv.
Det er en opgave som vi kan klare, idet nogle grupper i huset allerede gør
et stort stykke arbejde på lige den front, og del er samtidigt en relativt
overkommelig opgave som Universitetet har en oplagt interesse i at være
med til at løse. Huset skal selvfølgelig stadig være studenterhus lor alle
og de interne grupper skal ikke ændre deres virkefelt. Det kan bare, hvis vi
gør det rigtigt være den løftestang der skal til for at være ressuorce
udløsende fra administrativt hold. Det vil sige hvis vi bare holder vores
del af aftalen, så får vi mulighed for en økonomi der kan hjælpe alle
husets grupper.
Nu er det her lidi rodet, og det er lykkedes mig at skrive 5 sider, og jeg
syntes jeg kun har fået sagt en 1aende del at hvad jeg gerne ville.
Kommentarer, omskrivninger. præciseringer helst realteret direkte til
nogle grupper vi kan nedsætte vil jeg være glad for.

Slut fra mig

Morten

Ps. Det undrer mig at der ikke er nogen der har spurgt hvordan de 400
kroner til konvelutter, labels og frimærker som jeg har fået er brugt. Men
det har vi allså, 100 frimærker der skal bruges lil intern husinformation
liggende og konvelutter.

Formalel med ansøgninger er at få øget kontaktfladen med
Foreningens medlemmer. Mange arrangementer har været skæmmet
af dårlig lyd. Både foredrag, debatter og musikarrengementer har
bårel præg af dette.
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r Budgetestimat

Forening Studenterhuset ansøger om følgende:
Allan & Heath 12 kanals mixerpult
model type nr.
SR plus 12 21.5r+002/2

pris
10800,- kroner

(
Studente'
Købmagergade 52
1150KBHK

Fremtiden • langsigtet planlægning

12 • 6 1991

Samick effektforstærker
model
Samick SMP-6000

Fostex hØjtalersystem
model antal
SP 21 4 stk å
SPI/J 2stkå

l alt

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

pris
5395,- kroner

f"q, {\lrJ I.. It... fiK 2.., IV
/ pris

4395,- 17780,- kroner
3800,- 7600,- kroner

\
M5 41575.- kroner

VJ.,J:-. ~tvv

Studenterhuset råder over nogle af de bedst beliggende lokaler i indre by.
Vi kan med behørig hjælp, blive det samlingssted, som det efterhånden
meget spredte Universitet behøver. Husets størrelse og de tilsagn der er
givet til udvidelse, betyder at den fordobling af besøgstallet og
omsætningen der på indeværende er opnået i [orårssemesteret. kan
fonsættes de næste 2-3 år.
Foreningen er derfor interesseret i et evt. mere formaliseret samarbejde
med Carlsberg, evt. gældende til og med 1994 hvor København er vært,
som Europæisk kulturby.
Københavns Universitet er hårdt økonomisk trængt, et samarbejde
omkring nogle af de meget udgiftstunge opgaver viI blive hilst
velkomment. Her har en facaderenovering absolut første prioritet og
ligger så vidt vi har forstået, også inden for den ånd som Carlsbergs
kulturfonde opererer inden for.
Vi er samtidigt )kke blinde for den marketingsmæssige værdi vi kan yde
til gengæld. En eneleverandør aftale gældende alle Carlsbergs produkter
og et gensidigt samarbejde, kan have en effekt på de studerende der pt.
fortrinsvis er Tuborg drikkere. Langsigtet viI et formaliseret samarbejde.
mellem os der nu har fået det blå stempel fra en 400 år gammel
institution, som Københavns Universitets Studenterhus, og jer der ønsker
at markere jer blandt de unge, have en positiv effekt.

Vi vil i denne ånd gerne drøfte nænnere tiltag, og evt. arrangere et
forberedende og orienterende møde, på marketings/Inforrnations chefs
niveau, hvis det måtte ønskes.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Morten svendsen
Tlf. 31317560

.~, .'
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Studenterhuset d.. '/)0/4<11

F~)r81R.g 'vedr. mODlsregistc':-ring.

Jef: har idag været på told --og ska-tteregion I for at rekvirere r~gi8trering8

blanket og oplysninger m.h.p. snarli;;; tilmelding.

Det viser sig selvfdgeHg, at de stiller forskellig" krav til. vores regnska

ber osv. men ikke uoverkommelige efter min personlige mening. Måske det vil

l~se en del af vore egne problemer dess.ngil.ende i srunme moment.

Jeg foreslår derfor, at vi indsender materialet snarest og straks efter til

ser at vores bogf~ring er i overensstemmelse med de i vejledningen beskrv

ne principper.

lnf. vedr. Ma.rius Hansen

Som det måske er gået op for nogle har der været et mindre kontrovers med

Per Marius Hansen, driftsingeni~r ved indre by, som bl.a. er årsag til, at

der intet sker m.h.t. messing-beslagene på baren.

Årsagen er at elektrikerne har adspurgt ham m.h.t. lampefatningerne i ca

feen, som er i en lidt s~rgerlig forfs,tning. Han troede åbenbart at det var

sket i forbindelse med lampeudskiftningen (delyis sandt) og f~lte vi hindre

de hans arbejde.

Det forholder sig imidlertid således, at samtlige fatninger, ogsA de lamper

80' .fq,.f'!: ~, .... blevet skiftet, er i uord pYl , hvilket .ieg har T"lr"vet ej 1 '"'fUU-

nik!:;;. '" ~ nb.~ siden~ ,i)' ::J.. og- i: . .:,. ;.. f& i'at pli

aftaler m.h.t. tilbageringning, og jeg har ham mistænkt l'or at "ise" os.

Forslag vedr. skriftelig kommunikation.

På Mortens initiativ skal jeg hermed officielt fremsætte forslag om fremtidig

kommunikation på skrift. Efterhånden som huset vokser, vokser også kommu

nikationsvanskelighederne, og hvis fremgangen skal sikres er det n~dvendigt

at finde en l~sning.

Hvis rorslaget vedtages skal samtlige dagsordenspunkter for rremtiden led

sages ar oplæg, forslag, information, mv. ( ok. mere eller mindre ). Det

kan godt være det lyder surt, men det beh~ver ikke være så slemt; ihvert

rald tror jeg det vil l~se en del ar de problemer m.h.t. kontinuitet, sam

ordning, mv der er opstAet pA det seneste.

Endelig vedr. arbejdsdagen d. 9/5 ( skær torsdag )

Husk den.



Bygningsplanlægningen

Foreningen Studenter Huset
Købmagergade 52,
1150 K.

journal nr. ref: JRA Dato 18.04.1991

Vedr. Foreningen Studenter Huset

Det bekræftes herved, at "Foreningen Studenter Huset" har

fået stillet lokaler til rådighed i ejendommen Købmagergade

52 ,samt at foreningens bestyrelse ved dets formand Amin

Massoudi-Alavi, af Københåvns Universitet har fået til

ladelse til at drive cafe, under forudsætning af bevil

lingsmyndighedernes tilsagn.

iP.r~~~;:-
Rastrup ndersen

planlægningschef

J

Vniversity of Copenbagen

Nørregade IO
P.0.B. 2177
DK 10\7 Københ,vn K

Tcl: (+45) 33 910828
Fax: (+45) 33 124546
Telex: 22211 unicop dk



Hvidovre. den 7.April 1991.

Til bestyrelsen for Studenterhuset.

Vedr. lån af udstillinsgplads i vindue.

Netop rundet de 70 efter mere end 40 år i hjemmesygeplejen i Hvidovre.

har jeg fået mere tid til min hobby at sprede kendskabet til to

sydamerikanske stater. Peru og Bolivia og fremme salget af deres

håndværksprodukter i Danmark.

Min interesse for disse to lande stammer fra mange rejser dertil og

deraf følgende bekendtskaber blandt de forskellige befolkningsgrupper

på land og i by.

Jeg har i flere år formidlet salget af blandt andet sweatre strikket af

den meget bløde og stærke uld. som kommer fra bøndernes vigtigste

husdyr. alpacaen. som er en lamaart.

I mange af de små bjerglandsbyer i Andes bjergene er der dannet

strikker i etniske mønstre og moderne mønstre.

Den ægte alpacasweater er i hård konkurrence med de mange sweaters i

sælger. Arsagen er let at forstå. acrylsweateren er meget billigere.

men den har en begrænset levetid. Alpacasweateren er ikke en "køb og

smid væk" sweater. Den er meget slidstærk og bevarer sin farve og

udseende i årevis.

Den påtænkte udstilling. som jeg vedlægger en skitse af. vil lægge

hovedvægten på at fortælle om landenes geografi og befolkning og være

ledsaget af et fyldigt billedmateriale optaget på stedet. og derudover

vil jeg vise eksempler på de produkter. der laves.

som blandt andet stormagasinerne importerer og

som farver ulden efter gamle naturmetoder og derpåstrikkegrupper.

kunstgarner i acryl.
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Jeg ville

villig til

blive glad. hvis det

en uddybende samtale.

kan lade sig gøre. og jeg er meget

M!?d ven l ig l"~:l1S,ry

dit( (JØ1lfttc#k ,/Å?Jf'1'd1?G
Ida Wermuth Rasmussen

fhv. hjemmesygeplejerske.

Strandbovej 56. 2650 Hvidovre telf. 31 78 19 60.
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STUDENTERHUSET I

ifm. husets drift og udvik
PR-gruppe, bookinggruppe og

HEJs: - 1 t for udvekslingsstuderende og lign.)
- Spansk folkedan~~-A

Kosmopo) art (Kunst- og udstillingsgruppe) . •..... 1 {M J ti."}
Foto-gruppe Cinel. mørkekammer). .- b'')'1~'r"P(2I- fiP e pr-
Tjan an men-komit~en (for demokroti i Kina).

- Regnbuen (psykologisk rådgivning mm.) ~ .~~J ,~
Szanitet (små.skør ,teatergruppe). ...< _·~UJlt.o.J'k r.t ..\J( \.~W.f1,-~-~7
Kristelig Forening for Studerende (KFS~)~. -c ~~_

Tai -Sfi-igl tippe. 5tv-~!Q;;1"'C1i;.~~ (o .1-.tK1a o
Iransk Studentergruppe . . -nlJll,,"Il"-fre \.:','1'\ l... ~,1.0_
KØbenhavns Kristelige Studerende (K0KS} ..... 'te9-(rl''''" V f "'ko~,lI;~W _, __ v--"
Debatgruppen (arrangerer udadvendte debatarrangementer)
Debatforum (en aben gruppe, der mødes til debat).

+ en række musikgrupper. -! ... ~ [~ ...,-,"""'~ r;/P(,.M ...... rr-J
Herudover foregar en del arbejde
ling. f.eks. husavisredaktion.
udlånsgruppe .

har et hus til radighed for forskellige
og sociale aktiviteter. Huset er bruger

af de aktiviteter. som de studerende selv

De studerende
faglige, kulturelle
styret og udfyldes
skaber. i

Huset ligger Købmagergade 52 - lige ved siden af Runde- l
tårn. Udover det store caf~lokale indeholder den forhen~end~e~ ~

___~k'Ca~~,~in8...---e-n.-ræX-ke--g-Tuppe---;-møcte og arDe)dsrum o.f forske 11 ig
størrelse. bl.a. toto- og musikøverum.

Cafeen er Aben tirs-torsdag 12.00 - 18.00. fredag fra
12.00 til ud på natten (inel. live-musik og fri entre),

..Udover cafeen udfyldes huset af d~ forskellige gruppers
aktJVlteter - faglige arrangementer, teater. musik. møderæk
ker ~ udst i 11 inger OSV. Herudover still es huset også. ti l rå.dig-·
hed for udlAn til studenterrelevante arrangementer (dog ikke
private fester).

5tudenterhuset
Købmagergade 52
1150 Kbh. K.
33 13 65 92

Hvis du vil vide mere om huset eller de enkelte grupper.
så kig eller ring ind i caf~ens å.bningstid. Og ikke mindst:
kom med flere gode ideer. Det er dit hus - brug det.

•

initiativer,
aktiviteter,
kan nævnes:

Huset styres af
tirsdag i måneden kl.
bestyrelsen. der mødes

stormødet, der afholdes hver den første
19.QO. Den dagl~2e drift varetages af

hver tirsdag kl. l1J.OO.
(""I

At Studenterhuset nu er en realitet Skyldes de studeren
des mangeArige kamp herfor. Denne historie starter i 70'erne
med store demonstrationer. hvor kravet om et Studenterhus
dukker op blandt kravene om bedre SU, leve-, bo- og studiefor
hold.

Universitetet var ikke afvisende overfor de studerendes
krav om et hus. hvor tværfagligt og kritisk studenterarbejde
kunne finde sted side om side med forskellige kreative. socia
le og kulturelle aktiviteter. Rent praktisk skete der dog.
trods lØfterne, ikke meget. Først efter at de studerende l -80
og -62 besatte Bispetorvaannekset. fik de studerende udleveret
nøglerne til Købmagergade 52. samt lovning på snarest ogsa at
fA radjghed over nr. 50. Saæti~ig hermed harpereeee ås flot~

:pliit;R~l=. som de et ..c.ereHele og tJIIivelsiLeLsaduduisl1atiofleFl ;l

fælleSSkab haVde udfærdigBt. Trængsierne var dog ikke hermed
overstaet; Arene -83 til -89 gik med forhandlinger. hVor den
store hurdle var Undervisningsministeriet. I -89 meddelte
Haarder d~lernå.digst. at Universitet gerne IDA oprette et
officielt Studenterhus - blot pengene findes indenfor Univer
~itetets eget ~udg~t.

Siden da er det gaet raskt frem for Studenterhuset. Det
er ikke de store midler, der er tilfø~t huset. men med knofedt
og engagement er det lykkedes at komme langt både med lokaler
nes stand, den praktiske organisering og aktiviteter i huset.
Faktisk er huset nu ved ~t være sa fyldt. at Universitets
gamle løfter om mer? Flids snart ma tages op igen.

~ fA Iv J,'b 1"~JNtdt1 )'",,-'01: f ~

Som nævnt er huset abent for nye ideer og
men der er ogsa mulighed for at koble sig pa de
der allerede finder sted. Af faste grupper i huset

Caf~gruppen (en hjælpende hand er altid velkommen).
Den Internationale forening. (Afholder c~f~ onSdag aften,



Randers d. 13./1. 1991.

Kære Kalle

D. 1./12. mødte jeg dig i et Intercitytog. Du sagde, at du var
lidt skæv, og jeg var i flvert fald fuld. Alligevel har jeg lige
siden husket på, at jeg har lovet dig et brev, ikke mindst i
min egen interesse.

Du gav mig en beskrivelse af Regnuuen. Den har jeg læst og
fundet inspirerende, noget, det kunne være godt at få op at
stå mange steder, i hvert fald her i Randers. Jeg har også
læst lidt i Forum, men fagsproget ligger så langt fra det
sprog jeg betjener mig af og forstår, s~ jeg har opgivet. Nu
s~nder j~g det tilbage, så andre kan få glæde af. de mange bogstaver.

Men nu til sagen.
Bagsiden af dette papir, samt de følgende ark, er beskrivelse af
det projekt, der i denne vinter fylder mit hoved, og står i vejen
for næsten alt andet. Når jeg skriver nu, så er det først og
fremmest for at høre om du har noget at hjælpe med.

Jeg har brug for en kollega, der vil ansættes i projektet, en
græsrod og ildsjæl. Journalistuddannelse og statns som langtids
ledig vil være fordele, men er ingen betingelser. Måske findes
personen i din omgangskreds ?

Kender do forresten et sted, hvor der er for mange penge, og hvor
det kan tænkes at man vil give nogen til LOKALER i Randers?

Det var så det. Held og lykke med dit, så arbejder jeg videre med
mit. Og så lige tak for sidst.

Niels Lundsager
Markectsgade 7. 4.th.

8900 Randers. as 40 46 50



Vedtægter for LOKALEN i Randers
(

. LOkALt i Randers

& 1 LOKALEN i Rand~rs skal virke for grundig information og
fri debat i og om lokalsamfundet. LOKALEN i Randers skal arbejde
for alle borgeres lige og værdige behandling samt tale miljøets
sag. Lokalen vil først og fremmest forfølge sit mål ved at ud
give en ugentligt udkommende avis.

& 2 Alle enkeltpersoner, der kan tilslutte sig formålet for
LOKALEN i Randers, kan melde sig ind i foreningen.

& 3 LOKALEN i Randers ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Bestyrelsen indkaldes når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer
i forening ønsker det. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv
sin forretningsorden.

& 4 Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og ind
kaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved meddelelse i LOKA
LEN i Randers. Samtidig og samme sted aflægger bestyrelsen be-
retning og regnskab, endvidere bekendtgøres bestyrelsens for
slag til generalforsamlingen. herunder forslag til kontingent.
Medlemmers forslag til generalforsamlingen indsendes til for
manden senest 2 uger før generalforsamlingen, og bekendtgøres
inden denne i LOKALEN i Randers. Hvis LOKALEN i Randers ikke
udkommer, orienteres m~dlemrnerne pr. brev under overholdelse
af de samme frister.

& 5 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for
en periode af 2 år, således at der på lige år vælges 4 medlem
mer og på ulige år 3 medlemmer. Hvert medlem kan stemme på 2
af de opstillede. Ændring af disse vedtægter kræver tilslut
ning fra 2/3 af de afgivne stemmer, udelukkelse af medlemmer
kræver tilslutning fra 3/4 af de afgivne steomer. I øvrigt
afgøres de lovligt bekendtgjorte forslag ved almindeligt fler
tal.

& 6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når det
kræves af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1/4 af med
lemmerne i forening. Generalforsamlingen skal da afholdes se
nest 4 uger efter at kravet er rejst og med mindst 2 ugers
varsel. Medlemsfortegnelsen skal være tilgængelig for ethvert
medlem.

& 7 Et eventuelt overskud i LOKALF.N i Randers kan ikke udbe
tales til medlemmerne, men skal benyttes til at konsolidere
svisen, sænke dens pris eller hæve dens kvalitet. Regnskabet
revideres af en statsautoriseret revisor. Regnskabsåret føl
ger kalenderåret.

& B Disse vedtægter er vedtaget af undertegnede, der fungerer
som bestyrelse frem til generalforsamlingen i 1991. Kontingen
tet for denne periode er fastsat til 300 kr .• de skal være be
talt senest 28./2. 1991 for at gi~e adgang tll den første ordi
nære generalforsamling.

& 9 Ophævelse af foreningen sker efter reglerne for vedtægts
ændringer. Eventuelle midler skal tilbageføres til abonnenter,
donatorer og medlemmer i den nævnte rækkefølge.

et avisprOjekt

Lokalen skal være en avis, der kun beskæftigl"r sig med lokale
forhold. Den skal fra starten lønne 3 personer, bestå af 12
sider i BT-format og udkomme en gang om ugen. Lokalen vil være
et naturligt supplement til en landsavis.

Lokalen skal være et medie. der sikrer sine læsere en bedre
orientering Om lokalmiljøet. Der vil være tale om orientering
i forholå til byens politiske liv og anare magtcentre, aer vil
være tale om orientering i forhold til deltagelse i det kultu
relle liv og der vil være tale om orientering i forholå til
egen situation som f.eks. pensionist eller bistandsklient.

Lakalen skal, som sit overordnede mål, sikre lokalsamfundet en
bred og kritisk orientering og debat. Lokalen skal være åben
for alle synspunkter. men redaktionen skal i sit arbejåe tage
uagangspunkt i den opfattelse, at alle mennesker er lige vær
dige samt at menneskenes pres på naturen skal lettes.

Følgende 4 stofområder skal være nogenlunde ligeligt represen
teret på den beskedne plads.

1) Nyheder
2) Baggrundsartikler og interviews
3) Kronik, læserbreve og leder
4) Arrangeoentskalender med foromtaler og anmeldelser

Lakalens redaktør skal, ved sine prioriteringer, sikre kvali
teten og en effektiV udnyttelse af den sparsomme plads. De løn
nedes arbejde skal suppleres med aktivisters. Lokalen håber at
tiltrække kreative enkeltpersoner og grupper, der kan overtage
stofområder, forberede baggrundsartikler, fotografere. tegne
og gøre rent.

Lokalen er organiseret som forening.

Randers er en stor by, 61.000 indbyggere. I forhold til andre
store byer i Danmark er den en "tung" by. De~ gælder også det
politiske og kulturelle milj~. Byen har en overrepresentation
af f0rtidspen$ionist~i ug ~i5tandsklien~~r. 60 % af by~ødder~~

er fra samme parti, aer har meget få personer SOm de faktiske
magthavere. Disse magthavere styrer byen i god forståelse med
Handelsstandsforening, Sparekasse, Bryggeri, Amtsavis o.s.v.

Amtsavisen ser aet ikke som sin opgave at afdække disse struk
turer og vise alternativer til åe valgte løsninger på byens pro
blemer. Den virker snarere som håndlanger for alle de sammen
spiste og fylder derudover sine sider med artikler. der mere
sigter på underholdning end på oplysning.



Budget for LOKALEN i Randers

Der budgetteres med l,S sider annoncer a 3.00 kr./mm. og O,S side
annoncer a l,S kr./mm.

Lokalens drift balancerer ved et salg på 1500 eksemplarer.
Der regnes med 3 lønninger på gennemsnitlig 13.000 kr •• den ene
ansatte er på løntilSkud.

Lokalen vil prøve at henvende sig til alle 61.000 i Randers, der
er dog 2 grupper, der vil være i fokus. Det er dels bærerne af
det politiske og kulturelle miljø i byen. Dette miljø vil formo~

dentlig tage godt imod den nye avis. men miljøet har ikke den
størrelse, der skal til for at bære avisen. Den anden 'gruppe er
alle de mennesker, der lever af overførselsindkomster, og Bom er
afhængige af den betjening, de får af kommunens sociale apparat.
Denne gruppe er meget stor. Lokalen kan klare sig med hver 20.
husstand som køber. .

Initiativtageren til Lokalen og den mulige redaktør er selv bi
standsklient og eneforsørger. For 3 år siden lykkedes det ham,
uden en øre på lommen, at starte og i et halvt år drive en lokal
annonceavis i 11.000 ekspl. i Randers Nordby. Nordbyen er Randers~

baggård, underforsynet med alle formen for faciliteter. Gennem
det halve år satte Nordbyens Avis lys på såvel bydelens mangler
som dens muligheder. Avisen var med til at synliggøre bydelen og
give beboerne lokal identitet.

..... ~..... ..

Driftsudgifter:
Trykning
Reprokameraarb.
Postdistribution
Løn
Husleje-el-varme
Øvrige drift

3.900/uge
3.000/uge
1.000/uge

40.000/md.
s.OOO/md.
8.000/md.

202.800
156.000
52.000

480.000
60.000
96.000

1. 046.800

I arbejdet med at udvikle og udbrede ideen er vi ikke løbet ind
i nogen person, der var tilfreds med byens nuværende avisforsy
ning. De fleste savner et alternativ. Mange har dog ikke tillid
til at Lokalen kan opnå tilstrækkeligt stort salg.

Vi har nu nedsat os som bestyrelse, som en gruppe. der tror på
Lokalens muligheder, og som med stort gå på mod arbejder på at
realisere ideen. Gruppen indeholder fagviden om massemedier og
om grafisk virksomhed og har brede kontakter ud i byen.

Driftsindtægter:
Renter af forudbetalte
Annoncer excl. tegning
Salg til kiosker
Kvartalsabonnementer
Arsabonnenter

aviser
og layout 8.S00/uge

500 stk å 7 kr/uge
500 stk a 8,5 kr/uge
500 stk a 7.5 kr/uge

9.000
442.000
182.000
221.000
195.000

I. 049.000

Vi arbejder nu med:
1) At finde personer, der vil melde sig ind i Lokalen for et kon
tingent på 300 kr.
2) At forhåndstegne abonnementer. Beløbene indsættes på spærret
konto.
3) At finde den anden person, der skal knyttes professionelt til
projektet.
4) At søge fondsstøtte til projektet.
5) At få ideer til det væld af arrangementer, der skal sætte byen
på den anden ende, når Lokalen lanceres.

Vi har ikke viden om tilsvarende aviser. Skulle Lokalen blive en
succes. så kan dette pilot-projekt få konsekvenser i andre byer.

Startinvesteringer:
Nyt EDB udstyr, telefon og telefax
Øvrigt inventar-brugt incl. mørkekammer, lysbord, kamera
Depositum lejemål
Lanceringsudgifter
Manglende salg ved opstart

LOKALE~ i Randers

Bestyrelse

55.000
45.000
15.000
50.000
65.000

230.000

Formand:
Kasserer:
Sekretær:

Grethe Nielsen, Niels Ebbesensgade S,st.v.
Jack Hansen, Storegade 13 A, l.v.
Bent Rye Bertelsen. Runebergvej 1.
Poul Bjerre Andersen, Anemonevej 29,st.h.
Jette Bach, Dronningensgade 10,1.
Holger Knudsen, Damkærvej 21.
Grethe Rasmussen, Markedsgade 1 B, l.

Uden for bestyrelsen, forretningsfører:
Niels Lundsager, Markedsgade 7. 4.h .• 8900 Randers, 86 4D 46 50.



,
~

"•li
~
1
~

Il
lI
I

I
I

LOKALEN VIL :

vise, at det ikke er gok at holde høns i byen

vise at det er pip ikke at kompostere

gå op i røgen fra fjernvarmeværket

og ned i fjorden ved rensningsanlægget

tale med dem, der får lov at komme på plejehjem

og dem, der ikke får lov

og dem, der bliver tvunget ind på plejehjem

spørge dem, der er glade for hjælpen fra bistanden

og dem, der føler sig ydmyget

vise hvad du kan bruge værket til

og gå tæt på værkets regnskaber

huske børnene og barnet i os alle

udkomme i lille format på genbrugspapir

følge sine historier helt til dørs

tage sine læsere og sig selv alvorligt

(

(



København den 27. nov. 1990.

Til: Folket i Studenterhuset

KøblJElgergade

København K.

"

Kære "Studenterhus"

Vi, Teater Kavaleriet, vil hermed ansøge om at få lov til at låne

Studenterhusets "underlokale" , fra ca. klo 10.00 og resten af dagen

- dog mindst til kl. 19.00 - fredag d. 14/12-90 eller, hvis ikke

denne dag er mulig, så fredag d. 21/12-90.

Vi har planer om at bruge lokalet til et "Jule-stØtte 'arrangement",

med æbleskiver, g16gg, saft, kaffe, the samt en del underholdning,

for folk der er på juleindkøb (folk fra gaden!).

Som I måske husker, så lånte vi også samme lokale sidste år,d. 17/12

-89. under navnet "Copenhagen Company", til samme formål.

Vi håber på et positivt svar!

Med venlig hilsen

Teater Kavaleriet

vi Gitta Malling

Flensborggade 40,2.tv.

1669 Kbh. V.

Tlf. 31 31 40 94.



Studenterhuset 25.9.1990

Kære-Ove Nathan og John Rastrup Andersen.

Studentel"'huset har t-sget hul p8 et nyt semester. og p8 "-de
seneste husmøder og p8 stormødet d. 4.9.1990 har husets
.mled. s1twtionl-videreføret.•• været-' til debat .. Udgangs
punktet herfor var husets tidligere ansøgning (april 90) og
Universitetets svarbrev (lO. juni 90), samt et internt oplæg
udarbejdet ti l møderne ("Debatoplæg om studenterhusets
$;tuation og fremtid", vedlagt som bilag).

Pil mange punkter afslØrede diskussionen pS stormødet, at
studenterhuset og universitet pO det praktiske har det ~ed at
~8 SKævt af hinanden. Husets uafk.larede situation dets
~anglende accept 1ra Undervisningsministeriets side - indtil
for nylig, bærel'" selvfølgelig sit hertil; ~en det er ogs8 en
udbredt opfattelse blandt husets ak.tivister, at kontakten til
universitetet pi den praktiske oSutonom1s omr8de er s8
modsl'tningsfyldt r at huset reelt efterlades uden handLemulig
heder. Situationen er nærmere analyseret; bi Laget omkring
problemet at afstll respektiv tiltage sig autonomi til
sel~styre som Forening.

AktueLt er der for huset den konkl"'ete Sag, at køkkenmateriel
Køleskabe, borde o.a. udLoves til anden side, her

Geologisk Institut/Feltudrustningen, uden at huset pI nogen
m8de inddrages i beslutningsprocesserner selv o. dele ~1 det
udlovede direkte indg8r i husets daglige brug. Pil pun~ter som
ovenst8ende vi L vi derfor gerne bede om, at universitetet
ikke handler, føl'" der er en samlet om~ og udbygningsplan.

En yderlige grund til at vi tager denne kontakt er, at vi
finder det nødvendigt at "formidle husets historie set fra
husets eget standpunkt. Universitetes svarbrev indeholder for
os at se slet ikke blik for, hvad det egentligt er, der
foreg8, og har foreg8et herovre i Købmagergader og hvordan
"(dele af) universitetet h1!lr et meget uheldigt medansvar
herfor. Vedlagte biLag - det er langt, indrømmet - fortæLler
herom, samtidig med at det giver nogle bud p8 r hvordan husets
bedst fremmes praktisk og fagLigt. BiLaget er samtidig
indsendt til behandL;ng pS ordinær generalforsamLing d.
7.oktober 1990.

HusgruPPen og bestyrelsen er langt fra enig i enhver detalje
i bilag~-pap;ret, men setve historiebeskrivelsen og perspek
tivet som det fremLægges er der udbredt opbakning til.
Efter generalforsamlingen h8ber vi derfor oQs8 r at vi og
universitet hurtigt kommer igang ~ed de fortsatte forhand
Linger.

Ti ltr8dt af fremmllldte studerende og
bestyrelsesmedlemmer, forsamlet ti l
ordinær møde d. 25.9.1990
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'"""""""Opl.æg til organisering af fotogruppen i Studenterhuset.

Fotogruppens formål er at I.ave et'b f fa ent orum, or alle potentiel-

le brugere af Studenterhuset, der ønsker at arbejde med foto,

sort/hvid, farve, dias eller repro, og derudover at tjene som

fællesfacilitet for husets øvrige brugere.

Struktur og medlemmer :

Fotogruppen er åben for alle potentielle brugere af Studenter
huset.

: Gruppens størrel.se vil være afgrænset af den aktuelle mørke kam

mertid ,der er til disposition.

: Et depositum på 150 kr. lægges af alle brugere.

: Ekskludering kan ske f. eks. ved misligholdelse af husets facil i

teter, hvorved depositummet inddrages.

~ Af hensyn til det behov for ,at lave fotoarbejde, Som de øvrige

grupper i Studenterhuset vil få,afsættes der fast tid i mørke

kamme~:!,.f.eks~.en fast ugedag.

= Af medlemmerne kræves aktivitetspligt i henhold til de af må
nedsmødet udstukne retningslinjer og fordeling.Manglende opfyld
ning af denne medfører udtræden af gruppen og fornyet venteliste
opskrivning.

Økonomi, ejerforhold og styrelse

? Foreningen Studenterhuset står som ejer af faciliteter og udstyr

: Indkøb af materialer forestiller vi os foretaget som fællesind-

køb, financieret af brugerne via en postgirokonto, oprettet

for fotogruppen i studenterhusregi, under opsyn af bestyrel.sens

kasserer.

~ Vi forestiller os et månedligt brugermøde den første tirsdag

i hver måned,hvor alle de overordnede beslutninger, f.eks. ind

køb, fordeling af mørkekammertid og optagelse af nye medlemmer,

vil blive truffet.

: på det første månedsmøde i det nye år, vælges to sekretærer,

til at varetage administrative opgaver, indkøb samt den løbende

kontakt til husets øvrige grupper.

Det første månedsmøde lægges den første tirsdag i februar, 1991.

Med venlig hilsen Fotogruppen.
..~.

Køreplan for de følgende måneder :

December/januar: Etablering af fotogruppe og mørkekammer.

l.tirsdag i februar : Afholdelse af stiftende månedsmøde.~

?~ ~~9-.31tO~
~ ~8~21qgb
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LAN AF LOKALER I STUDENTERHUSET.

Gennem tiden har en lang række studerende, fag, grupper og organisation
er benyttet Studenterhusets lokaler. Udlånspolitikken har været, at alle
arrangementer med et fagligt, studentersocialt eller kulturelt grundlag (og
som rent fysisk kunne afholdes i lokalerne) er blevet "godkendt", såfremt
de kunne passes ind i de allerede planlagte aktiviteter. Disse kriterier ser
vi os nu nødsaget til at indskrænke lidt, idet udlån til fest undlades.

Mange fag (på det seneste f.eks. filosofi, biokemi, geografi, litteratur
videnskab og filnvidenskab) har holdt fester i Studenterhuset, og selvom
intentionerne om påpasselighed og rengøring altid har været der, så har dis
se fester i praksis betydet slid på lokaler og inventar (nogle af festerne
har været meget festlige) og en masse arbejde for dem, der kommer i huset

til dagligt. Selvfølgelig oprydning og rengøring, men også problemer med
redskaber, inventar og papirer, der forsvinder eller går itu. Dette skyldes
hovedsageligt lokalernes udformning, især at uvedkommende rum ikke kan lås
es af, samt at cafelokalet benyttes til andet end fest. Men det skyldes vist
også en smule, at festgæster ikke altid er lige hensynsfulde, især hvis de
ikke har nogen særlig tilknytning til lokalerne.

Der ligger et stort arbejde bag sådanne fester, som ud over underholdnings
værdien ~gså må formodes at have en gunstig effekt i ophævelsen af isolation
en og i udviklingen af en bæredygtig faglig identitet. Ganske strålende, og
derfor er det med beklagelse, at vi må afvise.

Set positivt: dette er et led i at skabe bedre vilkår f~r andre aktivi
teter, f.eks. møder, seminarer, foredrag, debat, film, kunstnerisk udf~ld

else og udstillinger. Hvad mere?
Rent praktisk: - Det koster ikke noget at låne lokaler i Studenterhuset

(det er jo vores eget hus).
- Hvis du vil låne (eller hjælpe med udlån), så mød op

tirsdag kl. 1830.

Tak for opmærksomheden

PS: Hvis vi var flere i cafegruppen, kunne
vi udvide åbningstiden:
onsdag og torsdag: 12°° til 18°°.
fredag: 12°° til 24°°.

Husgruppen
Studenterhuset
Købmagergade 52
1150 Kbh. K
01 13 65 92



,
I,

.-

KONTAKTPERSONER FRA STUDENTERHUSETS HUS GRUPPE

Johan C.P. Hansen (statsvidenskab) Cafe-og PR-gruppe 31 39 50 81

Kalle (Psykologi) Regnbuen 31 81 37 88

Cecilia Nilsson (statsvidenskab) Cafe-gruppen 31 20 57 82

Jesper Lund (Psykologi) 31 30 34 37

Jan Andersen (Datalogi) 31 35 33 96

Kristian Fuglsang (statsvidenskab) Cafe-gruppen 31 37 01 60

Søren Rohde (statsvidenskab) Cafe-gruppen 31 81 61 51

Jørn-Bo Nielsen (Psykologi) Regnbuen 31 29 08 56



KOLLEKTIV !

vi er nogle stykker, der ej påskønner den borgerlige
samfundsform. Grunden er enkel: den ødelægger menneskeværd
og lader social frihed gå under.

Derfor vil vi stadig bygge alternativer op, dvs.
samfundsmæssighed og socialisme.

Ligenu omhandler det etableringen af et kollektiv.

Tidsramme og sted: allersenest 1.marts 90 i
Københavnsområdet.
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Kontakt: Jørn Bo 01-29.0856
Anne 31-10.31.89
Kalle 31-81.37.88



Kbh 13 .1.1990

Kære Ove Nathan.

Til inspiration, kritik mm en analyse af
"Regeringens Forebyggelsesprogram". Det er under
offentliggørelse i mit fagbladet "Dansk Psykolog
Nyt".

Jeg er en gammel studenterhus-aktivist;
færdiguddannet for nogle år tilbage, men stadig
aktiv i den psykologiske rådgivning" Regnbuen" i
huset. Grundlaget for den fremsendte analyse er
også særlig skabt gennem aktivitet her. Jeg er på
veJ ud af huset, hvilket også er enhvers lod. når
studentertidertiden får sin ende; - Men jeg går
samtidig nu med tankerne om et art
dokumentationsprojekt, dels som en
erfaringsopsamling om det arbejde, der gennem
tiderne er ydet og udviklet i rådgivningen, og
dels som et yderligere løft til det aktuelle
rådgivningsarbejde, som lang tid nu har været
druknet i arbejdspres, i et stædigt forsØg på at
overvinde den individuelle menneskelige lidelse,
der ikke synes at ha' noget endepunkt.

Et sådant dokumentationsprojekt vil overhovedet
også have hele husets tværfaglige, sociale og
kulturelle fungeren og videreudvikling som
forudsætning og integral del. Husgruppen i huset
ser da også hellere end gerne et sådant fagligt
projekt, idet det kan berede en overgang til en
flerstrengent rådgivningspraksis, ud over den
allerede eksisterende psykologiske, dvs også
social, juridisk, økonomisk osv osv - hvor kun
fantasien sætter grænser for projekter, der aktivt
involverer flere studerende i praktisk
samfundsrelevant virksomhed - sammen, for hinanden
og med andre - allerede mens man er studerende.

Idee~ om et dok1..:-::entaticnspr0j",kt 0g -udvidet
tværfaglig virke er gammel i huset (og i
rådgivningen), men til stadighed er der mangel på
kontinuerlige ressourcer. De sidste års
studiestramningern i formen disciplinering er alt
andet end et abstraktum. Og der skal åbenbart pt
dåt mere til for faglig praksisudviklinq end nye
studerende eller næsten færdige studerende har
mulighed for at lægge i en konkret, selvvalgt og
selvbestemt aktivitet. Dette gælder også den - for
en rådgivning meget differentierede - kontakt ud
af huset, mod andre anvendelige og brugbare
sammenhænge.
Og her kommer jeg så selv ind - men som svævende
lidt i luften qua min status som forhenværende
studerende.

I erkendelse af at den nuværende samfundsmæssige
struktureringsproces langt fra er optimal den
kræver grundlæggende en revolutionering mod
kvalitativ menneskelighed - er det derfor tanken
at tage sig rum og gå konkret til værks, i første
omgang ved at udforme en projektbeskrivelse.
r denne forbindelse vil jeg hØre dig, om
Universitetet på nogen måde grundlæggende kan ha'
indsigelser mod et sådant dokumentations- og
praksisudviklingsprojekt i Studenterhuset. Eller
om en grad af opbakning kunne-tænkes at være mulig.

I tilfældet af at du kunne Ønske et nærmere
indblik i teori-praksis-udviklingen i selve
rådgivningen, vedlægger jeg også en samlemappe
"Regnbue-vue". Den blev i sin tid samlet og skabt
på et øjeblik, idet flere nye psykologi-studerende
pludselig valgte at gå med i arbejdet, hvor det
materiale vil ellers havde var blevet for
omfattende. Det er en intern adhoc-mappe, og den
har ingen anden status end som så.

Med venlig hilsen

Kalle Birck-Madsen
Bragesgade 18,r th
2200 København N
31-81. 37.88



§ 4

Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes to gange årligt, i februar og
i september. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling med
tre ugers varsel. Indkaldelse og dagsorden vedr. den ordinære ge
neralforseunling offentliggøres mindst tre uger før generalforsam
lingen i Universitetsavisen. Indkaldelse til den ekstraordinære
generalforsamling sker med mindst en uges varsel.

EJcstrordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter
behov og skal indkaldes, når halvdelen af et stormøde eller halv
delen af de fremmødte på sidste generalforsamling skriftligt
fremsætter forslag herom med angivelse a.f grund. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af begæringen herom.

Bestyrelsen _astsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelses
møder afholdes hver tirsdag. Over bestyrelsesmøder føres be
slutningsreferater, ,som underskrives af mindst to bestyrelses
medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemme
flerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af v
bestyrelsens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed slås "plat 3
eller krone". Der kan ikke stemmes ved fuldInagt.

Desuden indkalder. afholder og koordinerer bestyrelsen det 5
månedlige stormøde.

(

§ l

§ 2

Medlemsforhold
Som stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages stu
derende ved Københavns Universitet.'

Medierosrettigheder og forpligtelser.
Medlemmerne.er forpligtet til at overholde foreningens love og
leve op til dens formålsbestemmelse og er berettiget til at del
tage i foreningens aktiviteter.
samtlige indskrevne ved Københavns Universitet er berettigede til
at benytte foreningens faciliteter.

Foreningens navn er Studenterhuset ved Københavns Universitet.
Foreningens adresse er Købmagergade 52, 1150 København K.
Foreningen er værneting i København. .
Foreningen har til formål at virke for skabelsen af et tværfag
ligt, studentersocialt og -kUlturelt tilbud til de studerende ved
Københavns Universitet på'ovennævnte adresse.

·. J.......v., o.t>..!>-/ c.~,-",.~~r;L~~__~~C'-=Y'""~_

......... ' ......•.. - '."'~'.~
Ændringsforslag til gældende vedtægter for foreningen SWDENTERHlJfET.

- Ændringer er fremhæver. .

§ 3

Bestyrelsen.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på min. t
7 og max. 11 medlemmer, heraf en repræsentant fra hver husgruppe
og max. to der ikke er medlem af en husgruppe. Den enkelte hus
gruppe opstiller en kandidat og en suppleant. som godkendes af
generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer. der ikke er medleF~er

af husgrupperne vælges ligeledes ved·generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at komme til de ugentlige t.,
bestyrelsesmøder og i øvrigt deltage i husets drift. 7
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten. valgt
~å sammrne generalforsamling som bestyrelsesmedlemmet.
n
Bestyrelsen varetager i overensstemmelse med stormødets og ge
neralforsamlingens beslutninger foreningens daglige drift. her
under foreningens tarv udadtil og indadtil, og påser. at for
eningens aktiviteter til stadighed opfylder foreningens formål.

Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de evt. an-
satte personer 1 virksomhed i foreningen. .
Bestyrelsen ansætter efter stillingsopslag evt. lønnet personale.
Cl

c

Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling i februar skal
endvidere foreningens regnskab væ~e tilgængeligt for foreningens
medlemmer mindst tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle frenrnødte
studerende.

Kompetence.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle an
liggender.

Gennemførelse.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes a.f en dirigent, der
vælges af forsamlingen blandt foreningens medlemmer og som ikke
må være medlem af bestyrelsen.
på ordinære generalforsamlinger aflægger bestyrelsen beretning
om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges i februar regn
skabet for det forløbne regnskabsår samt budget og status, kon
tigentets størrelse fastsættes og der vælges bestyrels~ og revi
sor.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremlagt itl afstemning uden-
for den offentliggjorte dagsorden, skal indsendes skriftligt til
bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen
gøres tilgængelige for medlemmerne senest syv dage inden sammme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmefler
hed med' mindre andet følger af nærværende vedtægt.
Afstemningerne skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmees ved
fUldmagt.



§ 5

Stormødet.
stormødet består af mindst en fra hver af de af generalforsam
lingen godkendte husgrupper og aktiviteter, samt alle øvrige in
teresserede.
stormødet' holdes l.ste tirsdag i hver måned. Dagsordenforslag
skal være bestyrelsen i hænde senest på bestyrelsesmødet fore- ~

gående tirsdag. Stormødet dirigeres og refereres af bestyrelsen. :s
Alle fremmødte har stemmeret til stormødet.

Stormødet er foreningens næsthØieste organ og fastlægger rammer
for bestyrelsens arbejde. samt sikrer oVerholdelsen af foreni~

ens overordnede formål i henhold til § 1.

på stormødet redegør bestyrelsen for sit arbejde og hus- og ak
tivitetsgruppers arbejde koordineres. stormødet skal desuden
fungere som hvervende indstans for såvel hus- som aktivitets
grupper.
Stormødet er i øvrigt frit stillet m.h.t. emnebehandling/dis
kussioner.

§ 6

Regnskab og formue.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling i februar være
revideret af en registreret revisor.
0konomigruppen indkasserer foreningens indtægter og betaler de
af bestyrelsen godkendte regninger. De fører kassebog over samt
lige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.
Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse
af løbende udgifter, placeres på ,forsvarlig vis.

§ 7

Tegning og hæftelse.
Foreningen tegnes af 11 bestyrelsens 11 medlemmer.
Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser 11
som lederen og bestyrelsen lovligt pådrager foreningen.
Der påhviler ikke foreningens ~edlemmer nogen pA~sonlig hæftelFe
fOr de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ a

Vedtægtsændringer.
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse: på en
generalfo~samlingmed 2/3 af de afgivne stemmer.

:;
I
I,

(

c

§ 9
,

Opløsning. _ _
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden
følgende generalforsamlinger med simpelt flertal. .
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue, efter
beslutning på den opløsende generalforsamling, formål som op
fylder foreningens .formål, j fr. § 1.

§ 10

Forholdet til universitetet.
Bestyrelsen er forpligtet til til enhver tid at holde universite
tet underrettet om bestyrelsens og den daglige ledelses sammen
sætning" samt at tilstile universitetet referater af afholdte ge-

·neralforsamlinger.
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1. Indl~dning og form.!l.

Hermed den endelige ansøgning om midler til opstart og

drift af Studenterhuset i købmagergade.

dokumenteret et behov for

b l . a. b i l ag 2.

-begrænsninge·er har huset klart

et stud. sOCial~ samlingss"ted. Se

1 forbindelse med husets

kanaliseret ind i sAvel de

-og arbejdsgrupper. De~te

Vi skal indledningsvis gøre opmærksom pi, at Vi denne

ansøg~ing ikke vil reproducere det omfattende materiale vedr.

aktivitetS -og Iokalemæssige spørgsmAl, som allerede er

udarbejdet i løbet af den ~idsmæss1g~ lange sagsbehandling.

Ansøgningen behandler derfor først og fremmest de økonomiske

og driftsmæSSige aspekter omkring huset. og for det øvrige

henvises til bilagene sivel som husets sagsmappe.

Desuden. at husgruppen fre:o.deles henholder Sig til

tidligere afgivne løfter fra universitetets side vedrørende

lokalerne i Købmagergade nr. 50, kælderen og 2. og 3. sal i

nr. 52. Foreliggende ansøgning omfatter kun de lokaler, der er

til rldighed p.t. En ansøgning i tilknytning til disse lokaler

Vil blive udarbejdet ved lejlighed.

FormAlet med Studenterhuset er at skabe et tværfagligt,

studentersocialt og k~lturelt tilbud for~rinsVis for de

Den overordnede problemstilling

fremtid, er at fA flere studerelIde

eksisterende som kommende akt:vite~S

for at skabe fundamentet for de~ udbud. som den bredere

studentermasse skal tilbydes.

Det er sAledes vigtig~. a~ lokalerne er tillokkende og, at

huset generelt er indbydende og Abent. Et middel til dette er

cafeen, som dels er de~ første indtryk man fAr af huset og

dels danner rammen om det uforpligcende. oplysende og sociale

islæt.

Rent prak~isk indebærer dette. at univerSitetet frigør de

nødvendige midler til ombygning og istandsættelse.

En~Videre mA brugerne have de nødvendige redskaber til

deres rldighed. hvorfor ansøgningen ligeledes omfatter en

opstarts -og anlægsdel.

vedtægterne, bi l ag l.

Opfyldelsen af ovenstAende formAlsparagraf

økonomiske og lokalemæssige rammer bliver

tilvejebragt.
3. Problematisering

studerende ved Københavns Unive~sitet. I øvr i gt henVises til

kræver. at de

klarlagt og

Endelig vurderes cafedriften

løbende omkostninger, hVilket

driftsti lskud.

ikke at kunne

nødvendiggør

dæ}:ke de

et varigt

2. Argumentation

En mindre gruppe studerende har en lrrække benyttet

forbindelse med drift af Studenterhuset bar der vist Sig

Visse praktiske problemer; herunder:

Vi vil i det følgende gA nar mere ind i problemstillingerne

angive forslag til deres løsning.

hus~~ i ~e~ omfang facilite~er~e tillod det.

Som følge af de USikre politiske. økononiske og fYSiske

rammer har denne gruppe imidlertid ikke form~et at aktivere en

større andel af de s~uderende. Lokalernes mangelfulde standard

har endvidere bindret potentielle studentergrupper at

henlægge deres aktiViteter. og p~ anden mide engagere Sig,

hu.se~ .
og

I.

II.

III.

Adgangsvi lklr

Arbej dsvi l kir

Homsregistrering og s?iritusbevilling



'--~.-

I.

PR
Cafe

Booking

Kunst S. kul tur

Un i-k on takt

Håndværker

Økonomi

I
en dialog,

derved at

at huset skal være åbent

netop at skabe

de l tager, for

Der er i husgruppen enighed om,

for alle.

Det er vigtigt at universitetet ikke afsondrer sig fra det

omgivende samfund.

Studenterhusets m~lsætning er

hvori flest mulige samfundsgrupper

fremme nytænkning og alsidighed.

Dog har Vi måttet erkende visse problemer i forbindelse

med den lempelige adgangspolitik. Således har vi på det sidste

oplevet, at visse utraditionelle typer har valgt

Studenterhuset som deres mødested. Det er husgruppens

principielle holdning, at man ikke skal diskriminere p.g.a.

udseende og livsførelse, men i det omfang man er til gene for

de øvrige gæster, Vil man blive bortvist.

Disse grupper mødes efter egne indbyrdes aftaler. og

repræsentanter koordinerer arbejdet ~1 det ugentlige

tirsdagsmøde. Det tilstræbes endVidere, at repræsentanterne

samtidig tegner bestyrelsen. Se iøvrigt vedtægterne. bilag l

og strukturmodellen, bilag 4.

III.

adgang til huset er de

manglende sikring af

og Vi

besværl iggørkrav

må vi have.

denne sag.

1 tillæg til de førnævnte grupper har Vi nedsat et ad hoc

udvalg til at udfærdige en beVillingsansøgning samt undersøge

forholdene vedr. momsregistrering.

Forskellige fYSiske og juridiSke

imidlertid beVillingsprocessen. men denne

regner med universitetets aktive støtte i

Et andet problem i forbindelse med

mange cirkulerende nøgler. samt den

husets døre og vinduer.

Løsningen m~ være en gennemgribende indsats, der erstatter

husets låse med system låse og Sikrer døre og Vinduer

forsvarligt. Disse penge søges nedenfor.

Endelig har huset tidligere været benyttet til afholdelse

af eksterne fester. Husgruppen har ikke kunnet forsvare at

nægte andre studerende adgang. men som følge af problemer med

støj. rengøring, hærværk og alm. slitage har vi nu set os

nød~aget til det. Fremover vil der i alles interesse kun blive

afhol~t !es~er i h~so~s regi.

4. Økonomi.

Følgende er Studenterhusets bud på økonomien for året

1990.Indledningsvis må det fastslås at Studenterhuset ikke

råder over formue fra tidligere drift. Den hidtige minimale

indtægt på cafeen har fundet følgende anvendelse:

II.

For at Sikre husets stabilitet og for at gøre det lettere

for nye studerende at engagere sig har Vi oprettet nogle

grupper til at varetage de praktiske gøremål.

l. Reperationer (musik-. køle -og køkkenanlæg)

2. Materiale. kontorhold mv.

3. Div. (planter, aViser,stearinlys osv.)

4. Maling.



II. Anlæg -og opstart.

Vi skal understrege at tallene i det føl~_~de er behæftet

med en vis uSikkerhed. Dels er det svært at spå om fremtiden,

og dels må m~n for~ode~ at huset ~å lukkes i perioder som

følge af ombygning.

Desuden forudsætter vurderingerne naturligvis at de

nødvendige tilladelser. herunder alkohol bevillingen, er givet,

hVilket ikke er tilfældet p.t.

Endelig er varesortimentet begr~nset til øl/vand,

kaffe/the og sandwich. Et mere varieret udbud kan blive

aktuelt på længere Sigt ( eks_ spisehus, biogr~f etc.

Alle USikkerhedsmomenterne taget i betragtning har Vi

valgt at budgettere forSigtigt, men 1følge en dr1ftsøkonomisk

vurdering; realistisk.

S,U ,Ilt ansøgni.ngen imødekommes,

efterhånden som arbejdet skrider

behovet fordeler Sig således:

Ombygning/istandsættelse

1990

1991

1992

lal t

foreslås pengene udbetalt

frem. Det forventes at

75.000 kr.

2.000.000

2.000.000

4.075.000 kr.

I. Omb~gning og istandsættelse

Studenterhuset har i samarbejde med bygningsplanlægningen

gennemgået huset med henblik på et byggeoverslag. Det konkrete

resultat er en skønnet kvadratmeterpris på ca. 2.500 kr 

3.000 kr. Da huset består af 2 * 650 m2 1300 m2, vil

arbejdet dermed beløbe Sig til 34miII. kr.

Herudover må der påregnes udgifter til cn det~ljeret

helhedsplan i samarbejde med bygningsplanlægningen, arkitekter

og ingeniører. laIt 50.000 - 75.000 kr.

løvrigt henvises til materialet, bilag 3.

Ansøgning vedr. ombygning og istandsættelse.

Til æstetisk og praktisk udbedring af de lokalemæssige

rammer, søger Studenterhuset :ølgende beVillinger:

Anlægs -og opstartsbudget.

Tekst

1. Maskinindkøb/køkkenudstyr

2. Inventar

3. Div.( opstartsbistand)

4. Ak~ivi~e~soFstart

5. Gæld ( studenterr!det )

Kroner

107.000

25.000

15.000

35.000

35.000

Planlægning

Byggearbejder

laIt

75.000 kr.

4.000.000 kr.

4.075.000 kr

laIt 217.000



No.te.r .. N'- - 4. Vi søger en p\llje dækning af

Note 1. Maskinindkøb I køkkenudstyr

aktiVi~etsgruppernesakutte behov.

I. Administrativt kontorudstyr:

PC 'er

rep. af 2 stk. skrivemaskiner.

Kopimaskin~, opstart.

10.000 kr

2.000

15.000

Psykologisk rAdgivning 5.000 kr

Fotogruppe 10.000

Biograf 10.000

Værksteder 10.000

laIt 35.000

II. Køkkenudstyr:

Opvaskemask.

Kaffemask.

Reperation af k~leanl~.

27.000 kr

15.000 kr

5.000

10.000

30.000

Aktivitetsgruppernes finansielle behoV forventes dækket

ved selvfinansiering' i fremtiden. Se driftsbudgettet.

Nete 5. Studenterrådet har en årrække ydet huset kredit

m.h.t. kopieringomkostninger. laIt 35.000 kr.

Ansøgning vedr. anlæg -og opstart.

III. Musikanlæg mv.:

Rep. af husets anlag.

PA-anlæg.

TV og vidio

Lys-anlag

~askinindkøb ialt

5.000 kr

20.000

15.000

10.000

50.000

107.000

Studenterh\lset søger fuld dækning for de

anlægsbudge~tet speCificerede poster:

l1askinindkøb

Inventar

Opstartsbi stand

AktivitetSOpstart

Gæld

laIt

opstarts -og

107.000 kr

25.000

15.000

35.000

35.000

217.000 kr

Note 2. Dækker over materialeindkøb til selvbygget fas~

bar, service, udsmykning og indretningseffekter såsom møbler,

lamper o.lign. laIt 25.000 kr.

S!fremt ansøgningen im~dekommes,

snar1igst udbetalt til huset.s diSpos1tiOn

III. Driften.

forE'!slås pengene

med søgning af

ad vo kat b i st.an d,

revision.

Note 3. Omfatter udgifter

diV. tilladelser. herunder evt.

påregner Vi udgifter til

kontOrartikler. Ialt 15.000 kr.

forbindelse

Desuden div.

og især

mindre

OmstAende gennemgang af driftsbudgettet er under

forudsætning af~ at un1versitetet som hidtil dækker de faste

bygn1ngsm~ssige omkostninger. Herunder husleje, el/vand/var~e

og afskrivninger pA bygningen.



Det skal endnu engang understreges, a de forventede

bevægelser p~ cafe-~riften er behæftet med stor uSikkerhed,

hvorfor de til en vis grad er underbudgetterede. Vi mener dog,

at der er belæg for dette, eftersom der må påregnes

opstartsvanskelighe~er. Dels på salget, som følge af

vanskeligheder med at vurdere kundegrundlaget, og dels p.g.a.

forvente~e /ombygningsperioder, hvor ca!edriften mA

indstilles.

Driftsbudget 90/91 (Total)

Kroner inkl. moms

Det daglige salg er en gennemsnitsvurdering,

således grovkorrigeret for sæsonudsv1ngninger.

og

980 kr.

180 kr.

180 kr.

60 kr.

O

80 kr.

O

30 kr.

O

150 kr.

O

100 kr.

1.770

5.310

21.240

191.160

=

=

=

=

=

=
=

=

=

=

* 3 dg.
* 4 uger )

80 • 11 kr.

30 • 8 kr.

15 • O kr.

30 • 8 kr.

15 • 4 kr.

10 • O kr.

20 • 4 kr.

20 • O kr.

10 • 3 kr.

5 • O kr.

15 • 10 kr.

5 • O kr.

100 kr.

Daglig omsætning:

Ugentlig omsætning:

Månedlig omsætning:

Note 1. Salgsindtægter:

Vand

Noter.

Sandwich

The

Diverse

Kaffe

øl

Arlig omsætning: (* 9 mdr.)

191. 160

IndtægterUdgifter

110.214

1. 000.000

20.000

20.000

20.000

Tekst

1. Omsætning

var. omkostninger

2. Varekøb

3. løn (ekstern løn)

4. Driftstilskud, aktiViteter

5. Kunst & kultur

6. Andre omkostninger

Faste omkostninger

7. Telefon.

8. ForSikring.

9. Afkrivninger. inventar/maskiner

5.~Oo

10.000

20.946

Caf6ens- varesortiment står gratiS og engroS til rådighed

for de aktive, når de er aktive. Dette prinCip er vedtaget på

husgr~ppRmødet, og er fortsat und~~ betingelse af !o~n~ac~

selVjUstitS.

Driftsfinansieringsbehov ialt

Balance 1.206.160 I. 208. 160



NCft-e- 2'. VareKøb.

Øl 135 * 4.50 kr. ;

Vand 55 * 2,60 kr. ;

Kaffe 2 * 50,00 kr. ;

Th. I * 20,00 kr.
Sanduich 20 * 5,00 kr. ;

Diverse 50,00 kr.
Dagligt varekøb ialt

607,50 kr.

143,00 kr.

100,00 kr.

20.00 kr.

100,00 kr.
~

50,00 kr ,
1020.50 kr

Øl 135 * 4,50 kr. ;

Vand 55 * 2,60 kr-o ;

Kaffe 2 * 50,00 kr. ;

Th. I * 20.00 kr. ;

Sanduich 20 * 5.00 kr. ;

Diverse 50,00 kr.
Dagligt varekøb ialt

607,50 kr

143,00 kr

100,00 kr

20,00 kr

100,00 kr

50,00 kr

1020,50 kr

Arligt varekøb ialt:

( 3 dg * 4 uger * 9 mdr.) 110.214.00

Arligt varekøb ialt:

( 3 dg * 4 uger * 9 mdr.) 110.214.00

Note 3. Løn Note 3. Løn

1/2 tapper

+ 1 stk. medhjælp

Rengøring
470.000 kr.

530.000

1 1/2 tapper

+ 1 stk. medhjælp

Rengøring
470.000 kr.

530.000

lalt
1.000.000 kr. lal t

1. 000. 000 kr.

Note 4. Driftstilskud. aktiviteter.

Studenterhusets drift omfatter alle aktiviteter. hvorfor

ovenst~ende beløb forventes anvendt til løbende finansiering

af faglige, rådgivende, praktiske og kulturelle grupper. laIt
20.000 kr.

Note 4. Driftstilskud, aktiviteter.

Studenterbusets drift omfatter alle aktiViteter. hvorfoI

ovenst~ende beløb forventes anvendt til løbende finansierin~

af faglige, rådgivende, praktiske og kulturelle grupper. laIt
20.000 kr.

Note. Kunst & kultur.

livebands. udstillinger og foredragsholdere. laIt 20.000 kr.

f~rbindelse =ed a~rangementer

Note. Kunst & kultur.

Hyre. materialeudgifter og andr~ omkostninger

forbindelse med arrangementer hu.sets regi. EksempelVis

livebands, udstillinger og foredragsholdere. laIt 20.000 kr.

omkostninger

regi. EksempelViS

andreogmaterialeudgifterHyre.



l. Ansø?ni~_&_ vedr. ombygn::ng og, istandsæt.:t-8-·l.-se-.

Til æstetisk og praktisk udbedring af de lokale~æssige

ra~~er søger Studenterhuset følgende beVillinger:

1.ledr.- t-ale-f-Qn:f-for:!'ikr-!ng.

I kraft a{ at være en universitetsbygning forventer Vi, pA

linie med universitetets øvrige bygninger, ~t de fas~e

bygningsmæssige omkostninger dækkes'. "De":. skal bemærkes, at

huset hidtil har været under denne ordning. Foruden de ikke

speCificerede poster (~usleje osv) dækker dette telefon og

forSikring.

Pengene foreslås udbetalt over de sædvanlige konti og

ifølge sædvanlig procedure; dvs. direkte til KTAS og en

indregning af Studenterhuset universitetets særlige

selvforsikring.

\Iedr. l"'n

"Det er husets klare målsætning at holde så lave priser som

mulig~, ligesom det potentielle overskud tænkes kanaliseret ud

til husets underskudsgivende aktiviteter.

Indenfor de rammer er det ikke muligt at dække eventuelle

lønudgifter, hVorfor en sådan udgift ligeledes vil kræve et

varigt driftstilskud fra universitetets Side.

Det foreslås at løn i forbindelse med rengøring går over

univerSitetets dertil 1ndrettede konto;

Planlægning

Byggearbejder

laIt

Såfremt ansøgningen imødekommes.

efterhånden som arbejdet skrider

behovet fordeler Sig således:

Ombygning/istandsættelse

1990

1991

1992

laIt

75.000 kr.

4.000.000 kr.

4.075.000 kr

foreslås pengene udbetalt

frem. Det forventes at

'75.000 kr.

2.000.000

2.000.000

4.075.000 kr.

det tilfælde, Ville vi nødigt mangle midlerne.

er tilstede. Desuden vurderer vi, at

Vil være undergravende for friVillighedens

prinCip er det grundliggende ved den

der iøvrigt bør opfattes som et tværfagligt 107.000 kr

25.000

15.000

35.000

35.000

i opstarts -ogdefor

Ansøgning vedr. anlæg og onstart_II.

Maskinindkøb

Inventar

Ops'ta~ tsbis.. alld

Aktivitetsopstart

Gæld

Studenterhuset søger fuld dækning

anlægsbudgettet speCificerede poster:

indsat på

nuværende

personale foreslås

eftersom behovet på

Løn forbindelse med ansat

øremærket konto indtil Videre.

tidspunkt ikke

ansat personale

prinCip. Dette

arbej dsstruktur,

eksperiment..

Erfaringerne kunne imidlertid dok~~~~~ere at l~~behov 0& i

KonklUSion / Sammenfatning.
laIt 217.000 kr

Studente~huset søger Københ~vn3 UniverSitet om penge til

dækning af følgende udgifter: Såfremt ansøgningen imødekommes. {oreslås pengene snarligst

udbetalt til husets diSPOSition.



På baggrund af ovenst~ende vil vi tillade os at ansøge

universitetet om midler til dækning af løn og faste udgifter

(eksk1. afskrivn. pa inventar/maskiner). Dvs. et årligt

driftstilskud pa:

Drift studenterhuset 1990/91

Følge~de er husgruppens bud på Studenterhuset.s økonomi for

studiearet 1990/91 under forudsætn ing af. at ovenst~ende

ansøgning imødekommes:

Kroner inkl. moms'l'elefon

Forsikring

Rengøring

Løn

laIt

5.000 kr.

10.000

530.000

470.000

1.015.000 kr.

'l'ekst

1. Omsætning

Udgifter Indtægter

191. 160

Samlet finansierinssbudget 199094 ( 1+11+111 J. Var.omkostn.:

Tusinde kroner

199C 1991 1892 lS93

2. Varekøb.

4. Driftstilskud, aktiviteter.

5. Kunst & kultur.

S. Andre omkostninger.

110.214

20.000

20.000

20.000

I.

II.

Byggearbe j de r

Anlæg -og opstart

75

207

2.000 2.000
Faste omkostninger:

12. Afskrivninger, maskiner/anlæg 20.946

III. Drift

laIt

1. O15

l. 297

l. O 15

3.015

l. O 15

3.015

1. O 15

l. 015

Overskud før skat

Bal ance

O

191. 160 19L 160

For noteforklaringer, se noterne til totalbudgettet s. 10

Vedr. status

Skulle budgetantagelserne svigte

overvejelser omkring finanSiering af

overskud.

har vi

underskud

gjort os visse

og placering af



-~,-=".

aktiviteter. Disse rammer er igen betinget af de nødvendige

økonomiske prioriteringer/investeringer.

lJp.f"e.r .~3'i t.e._"t..e 't v i l uær_e bedl"e. s-t i--l-l-e t- -med akt:!: ve erg - le-ven-de

stude! .de.- og en løbende dialog med de't omgivende samfund

vil kunne frembringe alternativer til udv.iklingen. og dermed

forsvare universitetets stilling i samfunde't.

Midlet 'til at realisere ovenstående formål, er at sikre en

De nuværende decentrale studenterfacilite'ter opfylder på

ingen m~de Qe behov so~ denne ansøgning fordrer. De't er af

afgørende betydning for universitete't at have et centralt

placeret studenterhus der kan synliggøre institutionen udadtil

og indadtil, og ikke desto mindre når det drejer sig om

Københavns Universitet med dets meget ·opdelte g~ografiske og

adminis'trative struktur.

tv~rna'tionale, tV2rre11giøse

større

tværfaglige,

tværsocialeog

Den forespurgte

forrammer

lighed med andre

studenterhus.

sikre

have e't

om gode og

Københavns Universi'tet må.

univerSitetsbyer,

forudsætning

tværpolitiske.

Underskud: 1- s'tø'ttefes't

2. l'ondssøgning

3. PR-kampagne

4. Udgif'tsbesparelser

5. Prisforhøjelser

6. Universitær nyforhandling

Overskud: 1- Skat

2. Fondhensættelse

3. N'YinVesteringer

4. Universitær nyfor?andling

5. Cpspartng

l tilfælde af drif'tsoverskud har vi overvejet dannelse af

et :ond til værdigt trængende prOjekter.

Regnskab -og budget vil i ovørenstemmelse med vedtægterne

blive fremlagt på de halvårlige generalforsamlinger, ligesom

årsregnskabet vil blive revidere~ og påtegnet af

s'tatsaUtoriseret revisor.
beVilling Vil være første

5. Afslutning. byens internationale

skridt på.

akedemiske

vejen til a't genskabe

anderkendelse. og

Det er vores håb. studerende og univerSi'tete't

kunne danne rammen

at et

om
velfungerende

inspirerende

Studenterhus Vil

tværfaglige og

studenterhusgruppen ser frem

spændende fremtid for huset,

som helhed.

til

de

et godt sa~arbejde og en

internationale aktiViteter.

De senere

betydelig riSiko

Ars stuaiemæssige s'tramninger indebærer en

for. at universitetet bliver reduceret ~il en

Med håbe't om en velyillig behandling

fabrik, hvor produk'tivitet/effektivitet og kvantitet Studenterhusgruppen

er kodeord. Sthdenterhuset kan blive et alternativ ~il lenne

udvikling. ved clet at de studerende får mulighed for at

samarbejde pA tværs af faggrænser. Samarbejdet vil gøre det

muligt at overVinde det daglige læsepres, og Vil dermed skabe

grobund for friVilligt engagement. som igen vil komme

univerSitetet som helhed til gavn i form af konstruktiv kritik

og almen deltagelse.

v/ Inger-Harie Lid

Søren Rohde

og Johan C. P. Hansen



Vedtægter for FORENINGZH STUD~NTERHUSET

• l
Forer.ine~n= navn er Studenterhus~t ved K~benh~vns Unive~5itet..
Foren.!.!l;5"ens ad:-asse er K::Jbll~..~_gerg~de 52, 1150 Køb~tl~~'.In K.
Farening~n h~r værneting i Københ~vn.

FOl~e:J.in3"en h~:- til farm.!l at virke for skabelsen af et tvæ.fag
li~~, st;udenter.sac13.1t 03 -ln.!lturelt tilbl!d til de stl!de.:-ende
ved Københavns Univ~rs!tat pA ovenn~vnte adresse.

• 2
Xedle=forhald
Som z"te=.eberettigede ~dle~r af -:ore:J.ingen ka:1 o?t~ses s"\",'...!de
rende vsd Køber.h~vns Universitet.

Xedlemsrettigheder og pligter.
~ed~e=erne er forpligtet til at overholde: faren':ngens love og
leve OD til dens for~lsbes-te::n..-,;else og be.ettiget. -til at delta3'O!
i fOI·2:;i!'.g~ns akt! vi tete" ..
Samtlige indskrevne studerende vc~ Københa~ns U~i~ersitet e,
b~re~ti3~~e til at benytte torening~~s faciliteter.

~ 3.
Bestyrelsen.
Fore.n.:'ngens d3.g~" iS"=' ledels~ v3.rcta3:::o af en b-=""tY!-~::"S8 på :!:!lin. 7"
og ~:-c. 11 :cedl~mro!2~, valgt pa gene.:-al:forsa::!.::"ing~n ::.. !~l:o::-u~::- =l~r

et å:- ad gang~n. Afgar et be.styrelsesroe':ileit:: i utide, ::..nd-:.:--æd-2.:'"
sup?leantar, valgt p~ sa~e gen~ra~fors~~i~g ean bestyre:s~5med

lemr~t, i prio.iteret :-~efølge.

Bestyrelsen ~onstituerer u~ddelba:-~ efter generalforsamlingen
sig selv ~ed farDa~d, ~æstformand, sekretær 03 k~~sereo.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udactil 03 indadtil.
Det påhviler herunde.:- bestyr-elsen at før~ tilsyn Ir.ed de evt..
ansatte ~-2rSone::"5 virksollilied "!. foreu':'uz,,"n.
Bestyrel;;an pAser. at foreningens aktivi-teter til stadig:1J.ed op
fylder foreningens for~l ..

B3styrelsen ansætter efter stillingso!,sl?_::i foreuit:lsen<::: dag-:l.ioe
leder samt ande~ lønne~ personale.
Den d~glige 12!der varetager efter ·::le.li!yndigelse fra besty.:-elser.
foreningen~ d~gli3e drift.
Den ~aglige leder deltager i bestyrelsens ag repr~~entants~~bets

møder, m~n h~. dog ikke stemmeret 1 cisse.

Bestyrelsen i3.stsætter selv sin forretningsorden. Bes~yrelsesrnø

de aiholdes, når for~nden finder det fornødent, eller når mindst
4 bestyrelsesmecle~~r krævar det.
Indkaldels~ finder sted skriftLig-t :med angiv~l$e af dag50rd-.:::!n.
Over bestyrelsesI!lØderne f",res beslutningsreferater, som under
skrives af forreanden eller næstfor~nden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved. simpel ste=eflerhed, men er"
kun beslutningscygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens

1

I
i

I

i

I
I

.\

j

medlen..'!Ier er tilstede. Ved ·"5tE::::l!r.-21igh"'d er forlc:.::.~d8ns eller'
fun;3:8re:lde formands st.~mæe udslaZE;ivenc.e. Der k~n i:-:.:"e :s"te!:!.
vec:. fuldm3;s-t.

• 4
Generalforsamlingen.
Ordin~r generalforsamling afhcldes 2 g~nge årligt, i februar o.
se:::r::'elllber. De:- indkaldes til den ordin~re g.ane:-~1!orsalJllin8 :ru-~'

ug~r::::. va.rsel. Indk~ldel::>e og cagsorden vedr. den crdirl.:2re gel
r~lfor~amling offentliggøre minds~ tre ug3r før general forsaml:
gen i Universitet:.savis,e:n. Ind:.taldelsa -til den e~straorci~J.'

ger.eralforsaroling ske:- med mindst l uges v~rsel.

Ekstraordinær general forsaml ing k.~r.. indkald-a,s af bsst'/relc
efter behov og skal i:c.dkaldes, r.Ar mindst V5 af antallet
steJIæeberettigede, fre~d"';g medle!!!ID.Br p~ den sidst af:1J.alc
ordin~e 3ener~lfors~~in3, d03 hejst 50 af fcr~~ingens ~~c~e~~

Skriftligt freIilsætter iur,;:;l~g herom !iIed. angivlse af grund.
sidstnævnte ti lfælde skal gene.al:orsar;rl ingen afholde: s~-ne3"':

use~ efter modta3~lse:J. af begæring~n he~c~.

Med indk~lojel:;C! til cl,"::\. ordinær.,. 3euer"-1:fa.!'"s~!!lli~g i !>:-::lrUar s::'
endvidere foreningens r-=g:\skao væ=-e ,tilgæns-=ligt fo:- fo:-ani'tl.o "
medlemæer mindst 3 u3er f",r genaralfors~mlinge~safholC~lse.

SteIlL'!leberettigede ved generalforsamlingen er 3.1ene d<:!, der
registrerece sum kontingentoeta:enda ~edl~~er.

Kompetence.
GenaralforsaI!1l.ingen er foreningens højes-:.e myndighed i alle ~

l iggend~r,

Gennemførelse.
Forhandlingerne på gener~lforsareli~ge~ ledes af en dirig~nt, c
vælges af fors~m-lingen, blandt foreningens medl'=!!l!!l-er og som if
mA være medle~ af be5tyr~lsen.

På ordinære generalforsaE1inger aflægger bestyre:sen beretning
foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges i februar .egnska~

for det iorlcbne reg~sk~bså~ samt budget og status, konti:>,gent E

størrelse fastsættes og der væLges bestyrelse og revisor.
Forsl~g fra n:edlemmerne, der ønsket fre=et til afste=ing UdE
for den offentliggjorte dagsorden, sk3.1 indsendes skri:tligt t
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af best
re Isen gøres tilgængelige for mecle:r:m1erne senest 7 dage ind
samm~. GC!u~ral~orsam:lr.~~nsbeslutLin3=r ~ræftes ved si~~el 6t~

meflerhed ~ed mindre ~ndet følger af nærværende vedtægt.
Afste~.!ngerne skal finde sted skriftligt, såf.emt blot ~t af
t il'."5tedaværende Illedlem.-rer l:lnsker det. Der kan ikke s~e~e$ v
fuldmagt.

2



efter
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-'f 5
R~præsentantskabet.

Rep:-~.=;;antantskabet består ai er:. repræsentant fra hve:r af de af
ge~e~alforsamli~gengodkendte aktiviteter.
En aktivitet, som siden sidste generalforsamling har indstillet
si t vi.::-ke del tager dog ikke i repræsentantskabet. Det er repræ
sentantskabets opgave at medvirke til kommunikation ~ellem akti
vitete.::-ne.
Repr~~entantskabet har overfor bestyrelsen rådgivende funktion og
ka~ overfor besty:-elsen fremsætte forslag til vedtagelse.
Det er heru!ld,=r repræsentantskabets opgave a-t udarbej de forslag
til husorden til vedtagelse i bestyrelsen.
RepræsentantskabeT. fungerer endvidere sam høringsorgan i besty
relsesanliggender af væsentlig betydning for foreningens drift.
H8ri.ngssvar skal afgives senest 14. dage efter at anmodning heror!
er irenko~et fra bestyrelsen. Høringssvaret er dog ikke bindende
for bestyrelsen.

• 6Regnskab og formue.
Foreningens regnskabs~r følger kalender~ret.

Resnskabet skal før den ordinære generalforsamling i februar være
revideret af en registreret revisor.
Kassereren indkasserer foren!.ngens indtægter og betaler de af
be,~tyrelsen godkendte regninger. Ean fører kassebog over samlige
indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.
Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigi; til afholdelse
af de løbende udgifter, placeres på forsvarlig vis. "

• 7.
Tegning og h~telse.

Foreningen tegnes af den daglige leder sa~~n med den fungerende
for~nd og et af besty.::-elsens øvrige medlemmer.
Foreningen hæfter alene :med sin formue for de forpligtelser for
do;, forpligtelser som lederen og bestyrelsen lovligt padrager
foreningen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlis hæftelse
for de foreningen påhvilende forpligtelser.

• 8.
Vedtægtsændringer.
Til ændring af nærværende ved-tægt krævE:s vedtagelse på en gene
ralforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

• 9.
OplØ"sning.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse p~ 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger med simpelt flertal.
Vec foreningens opløsning tilfalder foreningens formue,
beslutning på den opløsende generalforsamling, formål, som
der foreningens formål, jfr. * l.

3

* 10.
Forholdet til universitetet.
Bestyrelsen er forpligtet til enhver tid at holde universitet
underrettet om bestyrelsens og den dag l ige ledelses saDlI!!ensæt
ning, samt tilstiler universitetet referater af afholdi;e general
forsamlinger.

•
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Oversigt over a~tiviteter ~ Studenterhuset p.t.

STUDENTE:RHUSET

KØBMAGERGADE 52

NOTAT vedrørende onskede bygningsarbejder

jvf. Studenterhusets oplæg til ansøgning til KF, nav.a9

III.Øvrige større ændringer

Lofter (generelt)

Belysning (generelt)

Gulve (generelt)

II. Større reparationer og bygningsmæssige forandringer

Bor~skaffelse af køkkener (skranker og installationer,

stue og l.sal)

Etablering af spisehus/cafe (l.sal)

Opsætning af skille~~gge på l.sal

Thekøkken l.sal

Mørkekammer, operatørrum

Nedlæggelse af store trappe

I. Umiddelbart n~dvendiqe renarationer og forandringer.

El-installationer (sikring og renovering)

Toiletter (istandsættelse)

Udsugning (renoveres)

Vand/afl~b til bar (ny installation i stueetage)

Sikring af huset (tyverisikring med gitre etc.)

Køleanlæg (kølerum, fjernelse eller renovering af anlæg)

bemærkninger til etape I:

Elinstallationer, toiletter, vask til ba~. fjernelse af køle

rumsanlæg samt sikring af viunduer og gadedQr påregnes ordnet

i december og januar måned over Universitetets vedligeholdel

seskonto.

Ønsket om renovering og opstart af husets ventilationsanlæg må

tages i forbindelse med gennemførelsen af etape II og III.

ombygningsarbejderogforeslår istandsættelses

etaper således:

Studenterhuset

gennemført i 3

Sydamerikansk \,Idstilling •

Galebevægelsen.

AIDS-fondet.

Eritrea5 befrielsesfront, EPLF.

Enkeltst.iende foredrag, debatter og mØder.

TilOagevencence ~~per og arrangementer.

Enkeltstående arrangementer.

Fotoqruppe, under opstart.

FilJnklub, under opstart.

Desuden de faste arbejdsgrupper, se bilag 4.

Fysisk legestue.

Kritiske histariker~_

Div. danseqrupper

Zen mecita~~on og Tai-chi

?'aste grupper:

:En lang række for~drag og debatte:'" •

KØbenhavns karneval, dog L~~e ~ gO-eme.

For5ke~11ge semina:::er, bl.a. HUll1.::a.~. t1.ltorseminar.

MØder i alle afskygninger.

Div. musikqrupper

Debatq=uppe/ videnskabsbutik, under opstart.

KØK~, Købønhavns kristelige studente~bevæ;e15e.

]G'S, Krist.elig fcrening for studerende.

?sykologlsk rådgivning, Reqnbue~

Iranske studerendes råd

Tian-an-cen ko~teen, Kinesi~~e studerende.

\
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~B~Y~G,!N'!"lN:<:G~S"P,!Li.A~N:!Li.Æ~G~N:c""N",G",E"N,,--- B

deltagere Thomas Snitker m.fl., Peer Marius Hansen, Knud Jølver_

NOTAT fra gennemgang onsdag den 20. september 1989

Indgang mod kirkeoladsen

Udvendig trappe trænger meget til reparation af Altaskiferbe

lægningen. Må ordnes af arkitekten (Bretton-Meyers tegnestue)

over vedligeholdelsen.

-.. r·

Ødelagte indvendige døre

på vedlagte plan er vist hvilke døre, der er ødelagt ved ind

brud. KJ beder snedkerafd. udskifte /reparere dørene og karme

ne. De med x mærkede døre går ind til rum, hvor der er behov

for en rimelig tyverisikring. Snedkerne bedes se på om de kan

vendes, så de bliver udadgående.

Indgang mod Købmagergade

PMH sorger for udvendigt gitter (indbrudssikring) for de to ud~

vendige glasdørfløje.

KJ beder snedkerafd. om at sætte stopklods foroven på den ene

af de to hærdede glasdøre.

STUDENTERHUSET KØBMAGERGADE 52

2
Bruttoarealet for henholdsvis stue og l. sal er ca 650 m, ialt

2
~300 m . Det skønnes at de under etape II og III nævnte arbejder

vil beløbe sig til omkring 3-4 m~o kr svarende til en gennemsnits

pris på 2.500 kr - 3.000 kr pr m .

De Ønskede arbejder i etape II og III må forud8ættes gennemført

efter en detaljeret helhedsplan, idet det er nodvendigt at have

klarhed over de endelige rumanvende~ser og rumopdelinger for at

kunne fastlægge elinstallationer, radiatorplaceringer, ventilati

onsanlæg etc. En sådan he~hedsplan udarbejdes i ·samarbejde med

bygningsp~anlægningen, kgl. bygningsinspektør Brettari~Meyer, der

har det arkitektmæssige tilsyn med ejendommen samt ingeniørfirmaet

Birch & Krogboe. Det må forventes, at der skal skaffes en bevil

~ing på 50-75~000 kr til honorar til teknikerne for udarbejdelse

af projektforslag til helhedsplanen.

bemærkninger til etape II og III:

Den onskede opdeling af de bygningsmæsseige arbejder er ikke rea

listisk. F.eks. vil en fjernelse af køkkeninstallationer og skran

ker 'medføre, at gulve, vægge og lofter må istandsættes for at lo

kalerne kan anvendes til andet formål. Dg det vil i den forbindel-

se være rimeligt at opstille de ønskede skillevægge på 1.sal ..,Ji
samme arbejdsgang.

--
Låsesystem

Studenterhuset må selv tale med snedkerafd. om mulighederne for

ændring af låsekoder i dørene.

KFiud JØIver
Tyverisikring af vinduer mod gårq

PMH sørger for opsætning af ~odrette rør i karmene.

El-installationer

Der er behov for en elektriker-gennemgang af hele elsystemet og

en opmærkning af tav~erne. Det vil formentlig blive ret bekos

teligt. PMH undersøger financieringsmulighederne.
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af installationerne.

ned. KJ undersoger hvorle-

Gulvreparationer

Filmlokale ~. sal har~hulier i linoliet, og der mangler linole

um i et område på l.sal foran toiletterne (fjernet i forb. med

vandskade). KJ undersøger hvorledes det kan ordnes.

Møbler

Studenterhuset er interesseret i at overtage 60 borde med 240

stole (stålstel) fra Møllegade 26. Herudover et antal bygge

pladslamper. Man har i forvejen på l. sal tilsvarende borde,

stole og lamper. KJ ungersøger mulighederne.

bejde o.l. KJ gjorde opmærksom på, at opfyldelsen af dette øn

ske nemt kunne runde 500.000 kr. Studenterne var derfor inde på

selv at fjerne køkken etc. men KJ påpegede, at problemerne med

bl.a. gulve ville være de samme som nævnt under skranke i stue

etage.

k~kkenområdet med køkkenudstyr, skranke etc. ~nskes fjer

t stedet ønskes området opdelt i mindre rum til gruppear-

l.sal

Hele

net.

Filmforevisning

Rummet ved siden af fimsalen skal være operatørrum. Studenterne

kan selv udføre det nodvendige hul i væggen (gibsvæg).

Studenterhuset må selv undersøge hvilke brandvæsenskrav, der

kan være til operatørrummet. Det vil være afhængig af hvilket

slags apparatur, der skal bruges ..

Køkken,

Toiletter

PMH sørger for en generel gennemgang

Mange vægfliser er lose eller ·faldet

des en reparation kan financieres.

Ødelagte belysninger bor ordnes samtidig med elektrikergennem-

gangen.

Kølerum, køleskabe

Kølerum på l. sal har utæt kØlemaskineri (freon) PMH undersø

ger, hvad der kan gøres ved det. Studenterhuset vil gerne kunne

bruge rummet til køling af Øl og vand.

De køleskabe, der ikke fungerer, bør ,have døren stående på klem

for at udlufte dem.

Cafe

Studenterhuset påregner at opstarte en cafe i stueetagen. Der

er i den forbindelse behov for bord med vask, vand og afløb.

(kan placeres over kældertoiletterne) samt elinstallation der

ved. Der findes i huset et stålbord med vask, der kan bruges.

PMH tager sig af installationerne.

Ventilation

Ventilationsanlæg til brug i cafe-området ønskes o9startet. PMH

lovede at se på det, men mente umiddelbart at det ville blive

vanskeligt.

K~kken, stueetagen

Skranke ønskes fjernet. Studenterne er villige til selv at kl~

re det. KJ gjorde opmærksom på, at gulvene har forskellig be

lægning og højde omkring skranken, og at der er opbygning i

gulvet med flisehulkehier under skranken. De~ vil kræve profes

sionel håndværkerbistand at gøre gulve etc. bruggart til andet

formål. Formentlig er det nødvendigt at lægge nyt gulv i hele
området.

Køkkenområdet og en del af udstyret tænkes eventuelt senere ta

get i brug i forbindelse med arrangementer i huset. I første

omgang ønsker man kun at lade det fungere som "parcelhuskøkken~

PMH kan tage en gennemgang med studenterhuset ~ed drøftelse af

hvilket ustyr, der kan blive tale om at bev-ar~.

Kontaktpersoner

Studenterhusets ledelse holder møde i huset tirsdage kl 19.

Tlf. 33.13.65.92.

Jesper~lNnd priv. tlf. 31.30.34.37.

notatet sendt til:

studenterhuset

snedkerafdelingen

Bretton-Meyers tegnest~e

HB

PMH
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Ansøgning af bevilling .til Studenterhuset. llo_.:tS 1990

Side

.>

Hermed den endelige

drift af Studenterh~set

l.

ansøgn ing om

i købmager gade.

midler til opstart og

1. Indledning.og afgrænsning.

2. Historie og aktivitetsplan.

3. Problemdef. og løsningsforslag/argumentation

4. Økonomi.

Opstarts -og anlægsbudget

A. Ansøgning vedr. opstart ~ drift.

Dr i ftsbudget (total)

2

3

4

6

7

9

10

(

Vi skal indledningsvis gøre opmærksom p~. at vi i denne

ansøgning ikke vil reproducere det omfattende materiale vedr.

aktivitets -og lokalemæssige spørgsml1. som allerede er

udarbejdet i løbet af den tidsmæssigt lange sagsbehandling.

Ansøgningen behandler derfor først og fremmest de økonomiske

og drifts~æssige aspekter omkring huset. og for det øvrige

henvises til bilagene s~vel som husets sagsmappe.

Desuden. at husgruppen fremdeles henholder sig til

tidligere afgivne løfter fra universitetets side vedrørende

lokalerne i Købmagergade nr. 50. kælderen og 2. og 3. sal i

nr. 52. Foreliggende ansøgning omfatter kun de lokaler, der er

til rådighed p.t. En ansøgning i tilknytning til disse lokaler

vil blive udarbejdet ved lejlighed.

skabe et tværfagligt.

fortrinsviS for de

løvrigt henvises til

rammer bl iver

kræver, at de

B. Ansøgning vedr. drift.

C. Konklusion

Driftsbudget (Studenterhuset 90/91)

5. Afslutning.

15

16

17

20

Form!let med Studenterhuset er at

studentersocialt og kulturelt tilbud

studerende ved Københavns Universitet.

vedtægterne, bilag 1.

Opfyldelsen af ovenstående form~lsparagraf

økonomiske og lokalemæssige

tilvejebragt.

klarlagt og

6. Bi lag. L Vedtægter.

2. Akti~itetsplan.

3. Bygningsplanen.

4. Strukturmodel.

(



2. Argumentation. 3. Problematisering.

En mindre gruppe studerende har en årr~kke benyttet

huset i det omfang faciliteterne tillod det.

Som følge af de usikre politiske, økonomiske og fysiske

rammer har denne gruppe imidl~rtid ikke formået at aktivere en

større andel af de studerende. Lokal~rne3 ~angelfulde standard

har endVidere hindret potentielle studentergrupper at

henlægge deres aktiviteter, og på anden "måde engagere Sig,

huset.

forbindelse med drift af Studenterhuset har der vist sig

visse praktiske problemer; herunder:

r.

Vi Vil i ~et følgende gå nærmere ind

og angive for~lag til deres løsning.

problemstillingerne

Adgangsvilkår

Arbe'jdsVilkår

Homsregistrer"ina og spiritusbevilling

l.

Il.

III.

har huset klart

samlingssted. Se

"begrænsningeer

et stud. socialt

På trods af disse

dokumenteret et behov for

bl.a. bilag 2.

forbindelse med husets

kanaliseret ind i såvel de

-og arbejdsgrupper. "Dette

udbud. 30m den bredere

husgruppen enighed om, at huset skal være åbentDen overordnede problemstilling

fremtid, er at få flere studerende

ekSisterende som kommende aktivitets

for at skabe fundamentet for det

studentermasse skal tilbydes.

Det er således Vigtigt, at lokalerne er tillokkende og,

at huset generelt er indbydende og åbent. Et middel til dette

er cafeen. som dels er det første indtryk man f~r af huset og

c Der er

for alle.

Det er vigtigt at univerSitetet ikke afsondrer sig fra det

omgivende samfund.

Studenterhusets målsætning er netop at skabe en dialog,

hvori flest mulige samfundsgrupper deltager, for derved at

fremme nytænkning og alSidighed.

dels danner rammen Om det uf9rpligtende, oplysende og SOCiale

islæt.

Rent praktisk indebærer dette, at univerSitetet frigør de

nødvendige midler til istandsættelse og drift.

(

Dog har vi måttet erkende Visse problemer i forbindelse

med den lempelige adgangspolitik. Således har Vi på det sidste

oplevet, at bumserne fra kultarvet har valgt Studenterhuset

som deres mødested. Dette skal bl.a. ses sammenhæng med

deres tidligere tilhørsforhold til kannibalen.

Det er husgruppens prinCipielle holdning. at man ikke skal

diskriminere p.g.a. udseende og livsførelse, men i det o~fang

de er til gene for de øvrige gæster, vil de blive bortVist.

Et andet problem i forbindelse med adgang til huset er de

mange Cirkulerende nøgler," zam~ den manglende sikring af

husets døre og vinduer.

Konkret tænkes på fundet af et mindre kvantum narkotika p~

et af husets tOiletter, samt tyveri af husets løsøre.

Løsningen må være en gennemgribende indsats. der erstatter

husets Ilse med system låse og Sikrer døre og 'Vinduer

for s"var li gt. Disse penge søges neden for.



Følgende er Studenterhusets bud på økonomien for året

1990.

tidligere drift. Den hidtige minimale

fundet følgende anvendelse:

Endeli8 har huset ~tdltgere været berty' t til afholdelse

af eksterne fester. Husgruppen h~r ikke kunnet forsvare at

nægte andre' studerende adgang, men som' følge af problemer med

støj. rengøring, hærværk og alm. slitage har vi nu set os

nødsaget til de~. Fremover Vil der i alles interesse kun blive

afholdt fester' i husets 'reg~.

Indledningsvis må

råder over fOFmue fra

indtægt på cafeen har

det fastslås at Studenterhuset ikke

II.

Reperationer (musik-. køle -og køkkenanlæg)

Materiale, kontorhold mv.

DiV. (planter, aViser,stearinlys osv,)

Maling.

Øl/vand personale.

1.

2.

3.

4.

( 5.

engagere Sig har Vi oprettet nogle

de praktiske gøremål.?å nuværende

såkaldte husgrupper:

at

Økonomi

for nye studerende

For at sikre husets stabili~et og for at gøre det lettere

grupper til at varetage

tidspunkt har vi følgende

PR

Cafe

Booking

Kunst Bo kultur

Vi skal understrege

usikkerhed. Dels er det

man formode, at huset

at tallene

svært at spå

må lukkes

er behæftet

om fremtiden,

perioder som

med en ViS

og del~ må

flll'lge af

III.

Disse grupper mødes efter

Uni-kontakt

Håndværker

tirsdagsmøde. Se iøvrigt

strukturmodellen. bilag 4.

ombygning.

Desuden forudsætter vurderingerne naturligViS at de

nødvendige tilladelser; herunder alkoholbeVillingen, er givet,

hVilket ikke er tilfældet p.t.

Endelig er varesortimentet begrænset til lII'l/vand,

kaffe/the og sandwich. Et mere varieret udbud kan blive

aktuelt på længere sigt l eks. spisehus, biograf etc.

Alle usikkerhedsmomenterne taget betragtning har vi

valgt at budgettere forSigtigt. men ifølge en driftsøkonomisk

vurdering; realistisk.

(

egne indbyrdes aftaler, og

arbejdet på det ugentlige

vedtægterne, bilag og

koordinererrepræsentanter

l tillæg til de førnævnte grupper har vi nedsat et ad hoc'

udvalg til at udfærdige en beVillingsansøgning samt nndersøge

forholdene vedr. momsregistrering.

Forskellige fYSiske og juridiSke krav besværliggør

imidlertid bevillingsprocessen, men denne skal Vi have. og vi

regner med universitetets aktive støtte i denne sag.



An,l ægsbudget. t.et..

I det. følgende gennemg!s anlægsbudget.t.et..

Fost.erne søges dækket. i fuldt. omfang Over en !rrække i

henhold· t.il bygningsplanen. som denne foreligger fra

Bygningsplanlægningen v/J. Rast.rup Andersen. (bilag 31.

Anlægs -og ops~art.sbudget..

J. J.. Køkkenudst.yr:

Opvaskemask.

Kaffemask.

Reperation af køleanlæg.

111. Musikanlæg mv.:

15.000 kr

5.000

10.000

Tekst.

L Ist.andsæt.t.e l se/ombygn inger

Kroner Rep. af husets anlæg.

PA-anlæg.

Til og vidio

Lys-anlæg

5.000 kr

20.000

15.000

10.000

2. Maskinindkøb/køkkenudst.yr

3. lnven"tar

4. DiV.( opst.art.sbist.and)

5. A~~ivit.et.sopst.art.

107.000

25.000

15.000

25.000

( Not.e 3. Dækker over mat.erialeindkøb t.il selvbygget fast

bar, serVice, udsmykning og ~ndretningseffekter s!som møble~.

lamper o.lign.

Not.e 4. Omfatter udgift.er i forbindelse med søgning af div.

t.illadelser, herunder evt. advokatbistand, og især p!regner Vi

udgift.er t.il revision. Desuden div. mindre kantarartikler.

s. Gæld ( st.udent.err!det. ) 35.000 No"te 5. Vi søger en pulje "til dækning af

Not.er.

(

aktivit.et.sgruppernes akut.t.e behov.

Psykologisk r!dgivning

Fotogruppe

Bi agraf

5.000 kr

10.000

10.000

Akt.ivitet.sgruppernes financielle behov forventes dækket

ved selvfinanciering for fremt.iden. Se driftsbudget.tet..

Note 1. I henhold til bygningsplanlægningens oversigt. for

de nødvendige arbejder (bilag 3) og tillige 'ifølge den

skønnede kvadra~meterpr'iS for renovering af p!gældende

bygningskat.egorL.

Not.e 2. Kontor-~ køkken- og mUSikanlæg.

L Administ.rat.ivt kont.orudstyr:

Note 6. St.udenterr1det har

m.h.t. kOPieringsomkostninger.

en årrække ydet huset kredit

PC'er

rep. af 2 stk. skrivemaskiner.

Kopimaskine. opst.art..

10.000 kr

2.000

15.000



-,--"'----

A. Ansøgning vedr. anlæg og o ... tart.

Vi foreslår pengene fra de relevante

anlægsbudgettet udbetaft snarest; dvs.:

Maskinindkøb

Inventar

Opstartsbistand

Aktivitetsopstart

Gæld

laIt

poster på

107.000 kr

25.000

15.000

25.000

35.000

207.000 kr

,.

Omstående gennemgang af driftsbudgettet er struktureret

sAledes. at det første er et totalbudget. der Viser samtllg1

forventede udgifter og indtægter. Det andet er Studenterhusets

interne budget under forudsætning af. at universitetet dækker

de i totalbu-dgettet søgte dri"ftstilskud-.

Det skal endnu engang understreges. at de forventede

bevægelser pA cafe-driften er beh~ftet med stor USikkerhed,

hvorfor de til en ViS grad er underbudgetterede. Vi mener dog.

at der er belæg for dette, eftersom der må påregnes

opstartsvanskel1gheder. Dels pA salget. som følge af

vanskeligheder med at vurdere kundegrundlaget. og dels p.g.a.

forventede ombygnlfigsperioder. hvor cafedriften mA indstilles.

Hvad angår ombygning/istandsættelse foreslår

pengene frigøres henhold til bygningsplanen.

foreligger fra Bygningsplanlægningen (bilag 3).

Vi, at

som denne
(

Vi søger derfor universitetet om anlægsfinanciering over

en 3-årig periode fordelt som følger:

1990

1991

1992

c



I. To-taloucfget.

Kroner inkl. æoms

Noter.

990 kr.

.180 kr .

O

190 kr.

60 kr.

O

80 kr.

O

30 kr.

O

150 kr.

O

100 kr.

1.770

5.310

21. 240

191. 160

* 3 dg.)

* 4 uger

90 * 11 kr.

30 * 6 kr. =
15 * O kr. =
30 * 6 kr. =
15 * 4 kr. =
10 * O kr. =
20 * 4 kr. =
20 * O kr. =
10 * 3 kr. =

5 * O kr.

15 * 10 kr.

5 * O kr.

100 kr. =

Arlig omsætning: ( * 9 mdr.)

Daglig omsætning:

Ugentlig omsætning:

Månedlig omsætning:

Diverse

Vand·

Sandl.l'ich

The-

Øl

Kaffe

-Note l. Salgsindtægter:

(

·"llt ~~-~

I
I

191. 160

Indtægter

20.000

20.000

20.000

110.214

Udgih.er

Var. udgifter:

Tekst

1. Omsætning

Z. Varekøb

3. Løn (ekstern løn)

4. Driftstilskud~ aktiviteter

5. Kunst ~ kultur

6. Andre omkostn inger

Dækningsbidrag

Faste omkostninger:

laIt var.omkost.

~·SD "'"

7. Husleje.

8. Telefon.

s. ForSikring.

10. El/vand/va~me

11. Afskrivninger, bygninger

12. Afskrivninger. inventar/maskiner 20.000

(

Det~daglige salg er en gennemsni"tsvurdering. og 'således

grovkorrigere"t for sæsonudsvingninger.

Cafeens varesor"timen"t s"tår gra"tis og engros "til r~dighed

for de ak"tive. når de er ak"tive. De"t"te prinCip er ved"tage"t på

husgruppemøde"t. og er for"tsat under betingelse af fornøden

sel .... jUstitS.

Kapacitatsomk. laIt

Driftsfinancieringsbehov ialt

Balan6e



Note 12. Afskrivninger ~ask./inventar:

,e 7-11. Jvf. Bygningsplanl~gninge~bilag 3.Note 2. Varekøb.

Øl 135 * 4,50 kr. =
Vand 55 * 2,60 kr.

Kaffe 2 * 50,00 kr.

Th. I * 20,00 kr.

Sandwich 20 * 5,00 kr.

Diverse 50,00 kr.

Dagligt varekøb ialt

Arligt varekøb ialt:

( 3 dg *.4 uger * 9 mdr. l

Note 3. Løn

1 1/2 tapper

1 stk. medhjælp

Rengør ing

Note 4. Driftstilskud, ak1;ivite1;er.

607,50 kr.

143,00 kr.

100,00 kr.

20,00 kr.

100,00 kr.

50,00 kr.

1020,50 kr

110.214,{)0

(

Planlagte og

forbindelse med den

skønnede vedligeholdelsesomkostninger

daglige drift.

i

Studenterhusets drift omfatter alle aktivite1;er, hvorfor

ovens1;ående beløb forven1;es anvendt til løbende financiering

af faglige, rådgivende og kul1;urelle grupper.

Note 5. Kuns1; & kultur.

c
Hyre, materialeudgifter og andre omkostninger

!ot'bincl.else mea arrangementer

live-bands, uds1;illinger og foredragsholdere.

Note 6. Andre omkos1;ninger:

Materiale, ·kontorhold mv.

Maling, v~rktøj, redskaber mv.

Transport

Brætspil

P1an1;er

Ste.arinlys

Osv.



c. Konklusion:

om penge tilPå baggrund af ovenstående vil vi tillade os at ansøge

universitetet om midler til dækning af løn pg faste udgifter

(ekskl. afskrivn. på inventar/maskiner>. For dette gælde!

"følgende argumentation:

1 kraft af at være en universitetsbygning forventer vi~ på

linie med universitetets øvrige bygn"inger, at de faste

bygningsmæssige omkostninger dækkes. - Det skal bemærkes, at

·huset hidtil har været under denne ordning.

Det er husets klare målsætning at holde så lave priser som

muligt, ligesom det potentielle overskud tænkes kanalis~ret ud

til husets underskudsgivende aktiviteter. Se omstående budget.

Indenfor de rammer er det ikke muligt at dække eventuelle

lønudg~fter. hvorfor en sådan udgift ligeledes vil kræve et

varigt driftstilskud fra universitetets side.

Det foreslås at løn forbindelse med rengøring går over

uni~s dertil indrettede konto.

Løn i forbindelse med ansat personale foreslås indsat på

øremærket konto indtil Videre, eftersom behovet på nuværende

tidspunkt ikke er tilstede. Desuden vurderer vi, at ansat

personale vil være undergravende for frivillighedens prinCip.

Dette princip er det grundliggende ved den arbejdsstruktur,

der iøvrigt bør opfattes som et tværfagligt eksperiment.

Erfaringerne kunne imidlertid dokumentere et løn behov og i

det tilfælde, ville Vi nødigt mangle midlerne.

c

c

Studenterhuset søger Københavns Universitet

dækning af følgen~e udgifter:

1990 1991

I. Anlægsfinancie~ing

II. Driftstilskud

laIt

1992 1993



Følgende er hus gruppens b~d p1 Studenterhusets økonomi for

st~dieAret 1990/91.

<*1 Homstilsvar:

Homs svares af den skabte merværdi, og betales s~ledes af

differencen mellem momspligtige indtægter og udgifter.

U~gående mom.s: (af indtal'gter)

Omsætning - ( omsætn./l.22 )

Tekst Kroner inkl. moms

1_ Oms'Iltn i ng

Udgifter Indtægter

191.160

Indgående mom.S: (af udgifter)

Homspligtige udgifter - ( momspIigt.udg./l.22J

Var. omkos'tn. :

2. Varekøb.

4. Driftstilskud, aktiviteter.

5. Kunst & kultur.

6. Andre omkostninger.

lalt var.omkostn_

D'Ilkningsbidrag

Faste omkostninger:

·12. Afskrivninger, maskiner/anlæg

Kapacitetsomkostn. ialt

-Overskud·før skat

Balance

110.214

20.000

(

(

Hvor de momspIigt.ige udgifter be~tår af:

Varekøb

Driftstilskud aktiViteter

Kunst & kultur

Ar.dre omkostr..

iaIt

UdgAende moms

l ndglende moms

Tilsvar

110.214

20.000

20.000

20.000

170.2l4

For noteforklaringer. se noterne til totalbudgettet s.



Underskud: 1. Støtte fest

2. Fondssøgning

3. PR-kalll.pagne

4. Udgiftsbesparelser

5. Prisforhøjelser

6. Universitær nyforhandling

Overskud: 1- Skat

2. Fondhensættelse (
3. NYi nvester inger

4. Universitær nyforhandling

5. Opsparing

=

ogtværfagl ige

velfungerende Studenterbus vil

inspirerende

et

omrammendanne

Det er vores h!b, ~t

5-. - Fr-emttden~

kunne

internationale aktiviteter.

De senere års studiemæssige stramninger indebærer en

betydelig risiko for. at univerSitetet bliver reduceret til en

fabrik, hvor produktivitet/effektivitet og kvantitet er

kodeord. Studenterhuset vi.l osv. osv.

h~r Vi gjort .os v13~e

underskud og .placering af

Vedr. sta:tus

Skulle budgetant~gelserne svigte

overvejelser omkring financiering af

overskud.

har vi overvejet dannelse af

prOjekter med internationalt

I tilfælde af driftsoverskud

et fond til værdigt trængende

tilsnit.

Til allersidst dette driftsøkonomiske indlæg skal Vi

garantere vores ansvarlighed forhold til økonomien.

Regnskab -og budget v11 overenstemmelse med vedtægterne

blive fremlagt p! de halv!rlige generalforsamlinger. ligesom

årsregnskabet vil blive revideret og påtegnet af

stats~utoriseret revisor. (
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Vibeke Rasmussen.
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Afgrænsning.

mang~er et samlingssted. Vi vil dog senere be~kæftige os med ell

kalkulation over omsætningstallene.

Eftersom opstart af Virksomhed involverer mange asp~kter,

har vi set os nødsaget til at forenkle proceduren ved at

opitille Visse forudsætninger. S~ledes vil vl ikke g~ ind i en

egentlig analyse af kundegrundlaget, men kun konkludere at

der

d i 'I.

videnskab,

indre bys studerende

"en

at

som

da faktum er,

lfidl~drilri~/pr061~mlormulering.

Driftsøkonomi kan deiineres

behovet er tilstede,

behandler den enkelte virksomheds økonomiske proble~3tillinger.

Indenfor disse rammer har Vi va.lgt at beskæftige 03 med opstart

og en ex ante vurdering af driften det 1. ~r med det resultat.

at hovedvægten Vil komme til at ligge p~ budgetops~illinger;

herunder især drifts -og likviditetsbudget-ter.

Hed disse redskaber foretager vi en analyse og v1lrdering af

et tafiprojekt, der eventuelt kUllne efterfølges af et konkret

tilb~d til Studenterhuset i Købmagergade.

.Problems'tillingen bliver om prOjektet idenfor realistiske

rammer kan blive ~konomisk rentabelt, samt om dette er muligt

nlr priserne samtidig skal ligge på et niveaU pas3ende for en

s·tudenterkantine/caf•.

De.:>uden an"tages div. tUladeL3er at være givet og

registreringer at være udført.

Yderligere afgrænsninger og foruds~tningsantagelser vil

løbende være at finde i notern~ til budgetterne.

Herudover er der Visse emner, som medtages for helhedens

skyl u, men som behandles mindre dybtgående. Der tænkes her pi

finansiering, investering og statusbudget. Ligeledes Vil den

daglige drift m.h.t. aktiviteter og vareudbud ikke blive

IndhoidsrortegneI~e

1- Indledning/problemformulering/afgrænsning s. 2

2. Anlæg!':budget. s. 3

3. Finansiering. s. 5

4. Overskudsm&lsætning. s. 6

5. Driftsbudget.

5. L Indledning s. 7

5.2. Dr i ftsbudge.t. s. B

5~·3 . Konklu.sion. s. Il

6. Ka.lkulation. s. 14

7. Nøgletal. s. IB

B. Likviditet.

8. l. Generelt Ol' likviditet. s. 21

8.2. Likviditetsbudget. s. 23

8.3. Beholdningsforskydningsmetoden. s. 27

8 ..4. Konklusion. s. 31

8· Statusbudget s. 32

10. Beskatning. s. 33

10. l. PI acer ing af overskud. s. 34

Il. Sammenfa~ning. s. 35

..] 12.' . Konklusion. s . 36

13. Figurer. s. 3B

14. Litteraturfiste. s. 41

diskuteret og analyseret nærmere. Det er bestemt, at vi sælger

.øl, vand, sandwich 'og kaffe/theo

Endelig Vil emnet organisationsstruktur og ledelsesform

ikke blive behandlet. Det skal dog nævnes at vi Ilar indrettet

os i et interessentskab. hvor Vi alle hæfter og deler lige.



3

An 1æg.:s:l:.udget-t.e't.

Man er ved opstart af virksomhed .6nødt til at opstille

adskillige budgetter, der tilsammen. skal danne grundlag for

projektvurdering. Det kronologisk set første budget er

anlægsbudgettet, hvori virksomheden bestemmer sit behov for

startkapital. Startkapitalen skal dække de investeringer, der

er nødvendige for at virksomheden kan p~begynde driften, f.eks.

maskinindkøb, ekstern opstartsbistand og startlager.

Anlægsbudgettet danner samt'idig grundlag for de, i de øvrige

budgetter. s~ Vigtige rente -og afdragsudgifter •

.1 det følgende gennemgås anlægsbudgettet, som er

samnlenstykket af de poster, vi har vurderet nødvendige for

opstart af vores cafe.

fekst

l. Inventar

2. Køkkenudstyr

3. Revisor/ad~okat

4. l~tandsættel3e

-5_ St.ar"tlager

6. ~arkedsføring

Finansieringsbehov ialt

Kroner

60.000

30.000

20.000

15.000

30.000

5.000

160.000

Ad l. Består af indkøb af diverse indretningseffekter såsom

møbler, lamper 0.1 ign., idet vi antager, at vi leaser tomme

lokaler.

Ad 2. Best!r af opvaske,

service osv.

cappucino og kaffeaaskiner, samt

Ad 3. Ved opstart af virksomhed er det nødvendigt med

advok~tbistand til s~gning af div. beVillinger og tilladelser.

Desuden påregner Vi udgifter til revisorbistand. Dette beløb er

fastsat efter kontakt til revisorfirmn.

Ad 4. Vi foretager sel v istandsættel"sen og pÅregner derfor

kun udgifter til maling og.des~ige.

Ad 5. Lager beståend~ af

er ba~ere-t på branchekontakt,

normal lager for cafe af samme

div. drikke -og madvarer. Beløbet

og bestlr af beregninger på et

størrelse.

Ad 6. Annoncer i forskellige studenterbl~de.
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Finansiering.

En banks naturlige interesse er at opnl Iorrenting af den

udlånte kapital og sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Banken

mA derfor anskaffe. sig et vist kendskab til den lånsøgende

virksomhed og søge at bedømme dens kreditværdighed.

For at banken kan gøre dette må der foreligge en oversigt

over, hvilke anlægsinvesteringer der skal foretages, samt et

drifts -og likviditetsbudget der beskriver hvordan udviklingen

forventes at forløbe i det første driftsAr.

- Da Vi ikke har nogen egenkapital eller anden form for

værdi. til sikk~rhedsstillelse, ml Vi forestille os at

kyalificere os til et lln baseret pA .~ores troværdighed.

Vi tog kontakt til en barrkrAdgiver der oplyste; at dette

ikke er helt urealistisk taget i betragtning dels, at vi er et

interessentskab, der altså hæfter solidarisk dels, fordi vi kun

leaser lokalerne, og desuden fordi vores uddannelsesmæssige

situation og ~gå pl mod" giver banken en vis tro på os. Vi

forestiller os derfor, at Vi får et anlægsfinanSieringslån og

en kassekredit.

inventar.

inventar fastsat udfra,

ikke udfra hvad disseog

dyrt

t i l

Sidst men ikke mindst, er anlægs lånets beskedne størrelse

en følge af, at vi forpagter. hVilket..jo fritager 03 fr·3. køb af

lokaler/ejendom.

Overskudsmålsætning.

interesser~de i lave priser end i

,Som følge heraf er beløbene

hvad vi maximalt vil bruge,

nyanskaffelser kunne koste.

Overskudsmålsætningen er et udtryk for de't budgBtover~kud

der minimum skal være til rAdighed til vores aflønning.

Beløbet er baseret pA den løn, som vi al-ternativt kunne opnå.

som lønmodtagere. Lø~nen er for en studerende ca. 75 kr.

timen. Der er i40 arbejdstimer cafeen pr. uge, opgjort pl

baggrund af en ugentlig Abningstid pA 74 timer, hvilket svarer

til en llgentlig arbejdstid pr. mand mik pl 35 timer. Dette

giver 131.000 kr. pA Arsbasis, og overskuddet sk~l således være

på 4 * 131.000 kr_ = 525.000 kr.

~~--=------"'""-~- ~= ~-=

-=~."~.---i.ti'·-I;·;,~r~bes=-t-;æ~b't--=o=;=--pA at ~h-~lde =;~14; ;';'dg i f t er ne nede, i d e t

Vi i'- r,k.endelse. .af: vo.r:es l"i--nge ØkQllollt-islee- s-ituat-io-n - 'med

manglelIde ~genkapital og pantværdi, ileke vil kunne kvalificere

os til et stort lAn. Desuden ønsker vi ikke, at tage for store

private økonomiske risici, hvorved forstås, at Vi ikke ønsl;er

at sidde med for stor personlig gæld yed et eventuelt krak.

Ydermere er de deraf følgende lave rentebetalinger og

senere afdrag en af forudsætningerne for vores lavprispolitik.

Vi mener at Vide, at vores kunder, de studerende, er mere

budgetterneindgåikke

kroner er p.t. 13 % p.a .•

vl Vil. benytte senere

5-8 Ar, og IAnet kan evt.

Dette Vil vi benytte os af,

på et lAn i danske

kalkulationsrente

Forrentningen

hVi lket. er den

beregninger. Løbetiden er normalt

ydes afdragsfrit de første l-Z år.

og afdragsbetaling vil derfor

fremover.

driftsfin~nsiering' Vil vi

til de't behov, der vil

skyldige beløb, men derudover

oprette en

fremkomme

til en hver tid

provision af det

tilsammen ligger

det

der

og prOVision

betales af

betales

Rentefasts~tte maximumbeløb.

Ti l den løbende

kassekredit svarende

. 'ikviditet~budgettet.

Renten på en kassekredit

p.t_ mellem 11.5 og 13 1~ p.a.



Dæk[l in S.:3bidrag

Dr i ft.sbudgettet.

N.år mdlsætningen og alternativerne <er vurderet er det

nødvendigt at opstille et drlftsbudge-t som beslutningsgrundlag

for om virksomheden bør startes. Det vil Sige. at vi udfra

forventede indt~gter og udgifter vurderer rentabiliteten. Det

opstilles for en per"iode, ligesom et regnskab, dog på grundlag

af frentidige planer. der kan ændres modsætning til

regnskabet. Budgettet er alts~ en ex ante betragtning, hvor

regnskabet er en ex post. Budgettet hviler på de

planlægningsfasen opstillede forudsætninger, hvad ang!r Nål og

midlet'.

Det skal bemærkes, at man under normale omstændigheder,

,ville opstille driftsbudgettet for 2-~ Ar inden den endelige

opstart. men for nemhedens og overskuelighedens skyld har vi

valgt kun a-t. lave driftsbudgettets for StudeIlterhusets 1.

leveår. som i det følgende vil blive gennemgået.

I
I

I

l.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Varekøb

Løn

Andre omkostninger

Hu.::;leje

Telefon

Forsikring

E l /vand/vclT me

Renter af lån

Renter af kassekredit

Afskrivninser

580.000

30.000

10.000

620.000

100.000

3 .. 50'0'

8-.000

30.000

20.800

7.800

21.000

Kroner ipel. moms.

Kredit

1.600.000

980.000

Kapaeitetsomk. ialt 191. 100

12. MOlUstilsvar 174.647

365.747

Over~kud før skat 6l4.253



2.400
/

øl. 200 * 12 = kr. ,

Vand. 150 * 6 900 -
Kaffe. 100 * 3 = 300 -

The. 50 * 2 = 100 -

Sand\.lich 150' * 10 = l. 500 -
DiV. 100 -

sanitetsforsikring, da det er naturligt,

en sldan forsikring.,

opregnes til 9.900 kr. pr. ~r.

AQ FO~3ikrtn€.

Der er taget kontakt til

fors\kringsbehovet for cafe af

om

kan

at universitetet har

Baltica,~..... der oplyste os

denp.e størrelse. Dette

Vi har dog fratrukket glas -og

Anlægslånet.Ad.S

I~dtægter pr. dag:Ad.1

De nævnte beløb er fastsat efter branchekont.akt.

-Vi påregner at have åbent 300 dag~ om 1ret.

SamlGde omsæ~ning

Ad.2 Udgifter pr.dag:

5.300 * 300 = ca. 1,6 mill.kr.
Lånet~re8nes for afdragsfrit det førs~e år. og der·er

derfo= k~n beregnet renteudgift p~ anlægs11net på

160.0~0 kr. Renten er sat til 13 % pro anno, dvs. 20.800 kr.

Ad.10 Kassekredit.

Vi regner med at oprette en kassekredit pi 60.000 kr. Rente

'?l~s proviSion er sat til 13 % pro anne;, dvs. 7.800 kr.'

med forældelsesperioden som er

vi afskriver på er inventar.

Altså en samlet værdi pl

Øl. 4,33 ~ 200

Vand. 2,50 * 150

Kaffe 3 pk. af 30 kr.

The 20 kr.

San~~ich 3,00 * 150

Div. 150

866 kr.

375

90 

20

450 

150, -

Ad.ll Afskrivninger.

Afskrivningerne foretages

anlægsaktivernes værdi diVideret

sa"t til 5 1r. De anlægsaktiver

køkkenudstyr og istandsættelse.

105.000 kr.

lineært og er siledes

Samlede udgift 1.951 ~ 300 = ca., 580.000 kr. Ad,12 Moms"tilsvar.

Ho~sen svares af den virksomheden skabte nerværdi. og
Ad.3 Løn.

Vi påregner at ansæ~te en medarbejder til re~gøring 8 timer

om ugen af 75 kr pr. time.

betales således af differencen mellem indtægter og momspligtige

udgifter.

Udglende mom3: (af indtægter)

Ad.{ Andre omkostninger.

O~f~tter spe~ielt. tcansportudgifter forbundet med indkøb af

Omsætn Ug

1.601il1.

(omsætning/l,22~ ~

11.8/1,22) ='288.525 kr.

Varer.

Ad.5 Husleje.

Det er vedtaget at vi tilbyder studenterhuset 100.900 kr om

å.ret i husleje.

Indgående motRS: (af udgifter)

Momspligtige udgifter - (momspligtige udgifter/l.221

631.500 - (631.500/1.22) = 113.878 kr.

Ad.6 Telefonen er bestemt ~dfra kon~~kt til anden cafe.



Hvor de momspligtige udgifter best!r af f~lgende poster:

Man betaler siledes 22 % af sit··sa.lede salg i.moms til

staten. Eu del af disse penge er imidlertid allerede blevet

de økonomiske konsekvenser afledt af en given handlingsplan, og

hvis poster udtrykkes priser. Forud for selve

budgetopstillingen er et større analyse -og udv~lgelsesarbejde

imidlertid pikrævet. tilfældet studenter'cafeen er det

eksempelVis essentielt at a"na"1ysere markedsforholdene, de

.fYSiske rammer, og relationerne til ydre givne raollner.

Ligeledes m! det for studenterhusets vedkommende bestemmes hvad

der skal sælges til hvilke priser og hvornår.

Udv:I!lgelsesarbejdet er således en vurdering af forskellige

alterna-tiver, hvor det valgte, der Vil ligge til grund for

drif~sbudgettet, Vil være en afvejning' mellem det mest

profitable og etablissementets øvrige målsætninger, s!som lave

priser og alm. tilg:I!ngelighed for kundegruppen studerende.

betal~ af os til leverandørvirksomhederne,

af andreantaluvistet

det teoretiske kundegrundlag

(antallet af ·stllderende på

Endelig skal det nævnes at

tæller ca. 24.000 personer

Københavns universitet) plus

urealist.Isk.

k\lndekategorier, som der i en vis udstrækning er basis for at

regne med, da bevillil1gvilkårene erfaringsmæssigt er' rimeligt

lempelige, og da stedets placering er udpræget adgangsvenlig.

Der skulle s~ledes være grundlag for. at gennemf~re en

markedanalyse, der ville underbygge vore? omsætningsp~Qgnose.

Men om fremtiden er de·t som bekendt svært at spl, og for

~-r'~'~~~~~~.~~~

f Mf"· udgan~spunk~ i analysen og de valgte :principper fax

drifte .. kan salg og køb. udregnes over tid. Således vil en

i markedsanalyse der tager hensyn til de ,givne betingelser danne

grundlag for en kvantitatiY vurdering. af kundegruppen og dermed

for antallet af solgte enheder. Sammenstillet med enhedernes

priS og de v~lgte åbningstider har man materialet til et

drlftsbudget. ~f d~t opgaven opstillede driftsbudget fremgår

det at der Vitterligt er grundlag for at starte cafeen på de

anførte vilk~r. N~r alle udgifterne er betalt, kan et overskud

på 614.253 kr. opregnes. Størrelsen af dette bel~b må vurderes

udf;a de enkelte interessenters behov og indsats, og med de

beregnede timeantal, der er opstillet andetsteds, er dette

beløb ganske rimeligt.

M.h.t. budgettets realisme og forudsætningernes holdbarhed,

må det naturligViS konstateres, at det er behæftet med en vis

USi.kkerhed, idet især kundegrundlaget og derIned om'sætningen

ofte er svær at forudSige. Ovenstående budget skulle i~idlertid

være rimelig velfunderet set relatlon til indsamlede

oplysninger, Som der her skal g~res rede for.

For det første svarer den beregnede omsætning, ifølge

Danmarks statistiks erhversstatistiske udgivelser. til

gennemsnitsomsætningen for virksomheder indenfor hotel og

restaurationsbranchen på landsbasis~

Des~den skal det nævnes at vi har taget branchekontakt, og

der fundet ud af, at vores omsætningstal kunne være

realiserbart. Ikke mindst har adskillige af undertegnede

praktiske erfaringer med cafedrift Studenterhuset, og med en

st.rukturering af driften, som gennemf~rt· her, og en

afpoliti3ering af de nuværende forhold .på stedet, ville et

daggennemsnit, for eksempelViS tøl, på sm. syv kasser ikke være

831. 500 kr.

580.000 kr.

10.000 

3.500 

8.000 -

~ 30.000-

som har svaret dem.

og dermed svarer man

er en af driftsøkonomiens grundztene.

tern~elig omfattende prooedure, der

terminologi kaldes budgettering.

budget, hvilket ~r en beregning af

288.525

-; 113.878

= 174.647

la 1 t

Tilsvar

For:;ikring:

El/vand/varme:

Vare:køb:

Andre omkostninger (bl.a. transp. ):

Telefon:

'Udgående moms

Indgående monts

Fremtidsplanlægningen

Begrebet dækker over en

indenfor driftsøkonomisk

Formålfit er at opstille et

Bel~bet modregne~ i vores mom3regnskab,

kun af merværdien.

.!



at imødcsl denne uSikkerhed er det relav~nt at undersøge

effekterne af uforudsete foruds~tning3forsk; .nger. ~n metode

til dette er kalkulationsmetoden. hvor?civerskuddets følsomhed

overfor orosætningsændringer beregnes. c ' Dette er emnet for det

følgende.

KALKULATION,

Det opstillede driftsbudget dækker over et forve~tet

resulta·t, men dermed ikke sagt at det endelige regnskab og

drifsbudget behøver ~ære identiske. Dette skal forst1s sådan,

at vi på ingen. måde kan være sikre på de enkelte størrel.ser,

som indg1r i driftsbudgettet vil udgøre de samme størrelser i

regnskabet, når 1ret er omme. Derfor vil det være relevant at

se på hvordan ændringer omsætningen, val'ekøb, m.m. vil

påVirke 'Virksomhedens drift, og her t~nkes speCielt p1

virksomhedens rentabilitet.

""l

Spørgsmålet er, hvor god man har været til at forildsige og

hVilket afhængerbUdgettet,beregne de enkelte størrelser

nøje af markedsanalysens kvalitet.

Driftsbudgettet arbejder med variable og faste størrelser.

Kort kan det konstateres at en ændring offisætntngen vIl

p1virke de variable størrelzer som varekøb, lønudgifter N.m .•

et mere eller mindre proportionalt forhold, hvorimod de faste

omkostninger ikke vil ændre sig i sammme takt. Her skal Vi ikke

komme nærmere ind på om der er fuld kapaCitetsudnyttelse eller

e j .

Derfor vil det være på Sin

alternative beregninger, eller

plads, at lOan komlller ind på

med andre ord; laver en

kalkula1- ion ,

Kalkulation defineres her som en beregning af det

omkostningslorbrug, der medgår ved salg af en produktenhed.

Kalkuler har generelt til opgave at beregne fremtidige,

forventede eller planlagte konsekvenser af ,~ eller flere

gennemførte handl inger. Hermed også sagt, at kalkuler m1 være

baseret på en række mere eller mindre subjektive antagelser,

som kan t~nkes ikke at hold"e stik ~ Virkeligheden.

Tabel 1 svarer til en sådan forkalkulation, som udarbejdes

før salgets genneroførelse. Tabellen tager udgangspunkt

ændringer vedrørende salget af øl. sand~ich og vand.

De midterste søjler for hver varegruppe er identiske med

beregningerne. som ligger til grundlag ["or driftsbudgettet.

Beregningerne p1 hver side repræsenterer et s~lg 'som enten

Ville være større eller mindre.



lo
FF. Jverskue!ighedens og nemheds skyld er kalkulationen

foretaget på baggrund af ændringer ~n variabel. Ændringer

flere variable Ville føre ~11 mere komplekse beregninger som

tilmed vil gøre kalkulationen mere uoverskuelig.

Tabel l er en kalkule hvis beregning tager udgangspunkt

Merete og Kristian blive betalt af overskudde"t.

udgående moms, v i l en enkelt øj altså kunne indbringe en

nottoavan'/ce p~ 12 kr - ( 2.16 + 5.18 I kr. = 4.66 kr.

Umiddelbart kan en fortjeneste p~ 4.66 kr,. pr. øl synes

vældig stor ved et salg p~ 20q øl dagligt, men denne høje

Disse st~rrelser giver en samlet stk. pris på 6.03. herfra skal

der så refunderes moms fra toldvæsnet, men kun af 4.71. da der

ingen moms er på løn og en del af de faste omkostninger. Ved et

s?lg på 200 øl dagligt kan hver øl s~lges til 6.03 kr. 0.85

kr., hVilket giver en priS på 5.18 kr. Dette vIl al"tså være

væreatudenfor

hvoraf de 2.16 kr er

s~lges

0.07 kr. + faste omk. 1.41.

kan

r~lation til overskudsmålsætningen

øl

på 614.253 kr .• som jO ?ænger sammen med, at

lade lønomkostningårne til Jphan, Vibeke,

enkelt

Lønandel 0.22 kr. + transport

tabsgivende. Ved en salgspris på 12 kr.

nettofortjeneste skal ses i

i driftsbudgettet

Vi har valgt at

prisen 'som an

opgørelse efter tillægsmetoden; dvs .• at de variable og faste

stykomkostninger lægges over på hver enhed. På denne måde kan

man følge de enkelte omkostninger succeSSivt, som tillægges en

vare fra køb til salg.

~nalyse af tabel ved salg,af 200 øl~

Et dagligt salg af 200 øl Vil tillige medføre et køb af 200

øl, som i dette tilfælde Vil udgøre 44.4 % af de"t samlede

d~grige køb. Ved en indkøbspris på 4.33 kr. inel. moms, vil

der blive påf~rt følgende stk. omkostninger pA en ~l. Her skal

det understrzges, at de overførte st~~ omkostninger overvæltes

i forhold til værdien af det samlede indkøb. i det"te'tilfælde

44.4 %.
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hVilket mlske vil få visse af deoverskud på ca. 290.000 kr.

fire ejere til at overveje om det er slidet værd at opstarte en
cafe.

.:ulen Viser tydeligt, at et salg, repræsenteret ved

søjlerne til venstre i de tre kategorier, kun vil føre til et

kr. have forøget st.k.

kr .• da det kun er 44.4

Med andre ord Ville

4.65 kr. - 3.89 kr =

skal dækkes.

nedbragt til

% af omkostningerne ~Om

fortjenesten pr. øl blive

0.76 kr.

HviS vi deri.tll.od h,),vde valgt, at lade ~Øfi§ ·:ostnin-ge.l-'F~a til

disse fire personer indgå 1 en post pi dr!ftsb_dgettet under de

faste omkostninger. ville dette have m~dført en tilsvurende

overvæltning på omkostningerne under kalkulationen. Helt eksakt

Ville disse lønomkostninger på 525.000

omk. pr. øl til 233.100 /60.000 = 3.89

Generelt kan det siges om tabel 1. at den viser, at en

stigning i salget vil føre til et større nettoresultat, hvilket

der ikke er noget underligt l. Dette skyldes to faktorer; dels

at en stigning i salget af enheder Vil føre til en proportiOnal

forøgelse af overSkuddet, d3. V i jo direkte af tabellen kan

aflæse fortjenesten pr. øl men desuden,

af salget ville nedbringe de faste omkostninger tillige med en

del af de variable omkostninger pr. solgt enhed. Omvendt ville

det modsatte g~re sig gældende.

Under dette afsnit er det vigtigt at gøre opmærksom pa. at

der ikke er taget hensyn til kapacitetsrammer ved udregningen

variable størrelser slsom lønninger,

af de alternative beregninger i

ændring af omsætningen

tilsvarende ændring af de

visse

kalku.len.

tilfælde

Dette betyder, at

ville føre til

en

en

transport m.m. Med andre ord ville en kraftig

efterspørgselsstigning, svarende til søjlerne til højre i de

tre kategorier, måske gøre det nødvendigt at ansætte en mand

til, hViS det viser Sig at efterspørgslen eft~r sandwich er

mege"t høj.

.!

Hed hensyn til hvilken af de

rentabel. ses det af kalkulen,

tre kategorier 30m er mest

at Vi opnår den 3t~rs·te

nettofortjeneste ved salget af sandwich - nvorimod salget af

sodavand. er en dårligere forretning. Dette giver dog ikke e~

helt klart billede, hVilket s~yldes, at tilberedningen af

sanduich er relativt mere arbejdskrævende end salget af øl.

Set udelukkende ud fra et profithensyn, ville. det absol·ut bedst

kunne be~ale Sig at sende flest mulig øl hen over dIsken, da

fortjenesten her er størst sammenholdt med, at arbejdskraften

som går til salg af hver enhed er lille.



Generelt o~ nøgletal.
Fo~ god ordens skyld er n$gletallene beregnet under begge

I
forud:'> _ninger.

61. 3 %

stor en del af

::: 28.4 %

til d~kning af

til dækning af

38.4 %

~ 5.S %

hvor

over en trediedel af

udtrykker, at der af hver

diSPOSition

angiver,

størrelse under' de variable

980.000 * 100
--------------- =1.600.000

455.000 1: 100
---------------

1.600.000

1. 600.000

Vi_ser, at,

en

614.253 ;I:: too---------------
I. 600. 000

89.253 * 100

Beregning af nøgletal

Dmkn ingsgraden

der er til

indgår SODI

Overskud * 100

Omsætning

O'/erskud ;f;: 100

prooent af omsætningen.

zalgskrone

Dækningsgrad:

I.

11.= ------------ _
OIl1:::;ætning

Overskudsgraden på. 38.4 v

Dækningsbidrag * 100
II' --------------------__ ~

Omsætning

Dækning~graden på. 61.3 % under I,

l.

kapacitetsomkostningerne og overskuddet.

Dækningsbidrag * 100
-_~-------------------

hver

salgskrone er mere end halvdelen tIlbage

kapaCitetsomkostninger og overskud.

Dækninesgraden på 28.4 % under II Viser, at Virksomheden har

renter

langt mindre til dækning af sine kapacitetsomk. samt overskud.

I dette tilfælde vil Virksomheden være yderst følsODI overfor en

nedgang omsætningen, da lønudgifterne her indgår 30m en

betydelig post under de variable omkostninger

driftsbudgettet.

2. Overskud3grad: Ved overskudsgraden forstås overskuddet før

hver krone, der bliver o m.::: at for i cafeen, går til overskud.

Under alternativ IJ, hvor aflønningen· af d8 fire ejere på.

525.000 kr.

omkostninger, viloverskudsgraden falde til 5.6 %, hVilket må

siges at være ekstremt lavt.

af

vor

ikkeer

billedet

de'

hensyn til

afl",nning af

noget reelt

Virksomhedens

men herefter

få.

ved

med

ord;

aflønningen

v i 1ikke

hvis

andre

og derved

814.253 kr.,

virksomhedvorfor

del af overskuddet, der går til

normalt, at en Virksomhed af denne s"tørrelse, med en omsætning

pi 1,6 mill, har fire ejere, som skal dele overskuddet. Alts1

lader vi aflønningen på. 525.000 kr. til de fire ejere indg~

drif~sbud8ettet som arbejdsløn under de variable,omkostninger

den ene af de følgende beregninger.

De·tte ændrer naturli~viS' radikalt

budgetopstillingen

placeringen af den

indehaverne. Dette skyldes, at vi

billede af Virksomhedens nøsletal,

virksomhed kun er 30.000 kr. Med

Virksomhedens udgiftsstruktur

overskudsmÅlsætning, som før var

blot 89.253 kr.

En kortere og må.ske mere præCiS må.de at karakterisere og

forklare denne ændring på er at sige, at nøgletallene kun vil

være brugbare bedømmelsesmidler s1fremt udgiftsstrukturen

ligner de Virksomheder Vi eventuelt vil sammenligne os med, og

omplaceringen af lønposten skaber denne betingelse.

Både i regnskabslitteraturen og i regnskabspraksis spiller

n~gletal en fremtrædende rolle. N$gletal giver Udtryk for

relationer mellem forskellige regnsk~bsmæssige størrelser og er

således en enkel metode tIl at belyse og karakterisere et

regnskabsmateriale fra forskellige synsvinkler.

Det må. dog fastsl!s, at n$gletal ikke kan give en

fuldstændig objektiV og dækkende beskrivelse af en Virksomheds

lndt~eningsevne og kapitalforhold. Hertil er n$gletal for

forenklede. De må. snarere betragtes som indikatorer for

virksomIledens økonomiske struktur. Desuden kan de anvendes til

at give et forenklet overblik over Virksomheden, og i begrænset

omfane til sammenligning mellem andre virksomheder inden for

samme branche.

Beregningen af nøgletal vil ydermere give et peng~institut

baggrund for at stille relevante spørgsmÅl til uddybning af de

karakteristiske ud'Jiklingstendenser og økonomiske forhold.

1 det konkrete tilfælde vil det være relevant at ændre



reol

løn

Virksomheder.andre

at vores økonomi er meget

Jlled

Vil være en del ansatte, hvis

konkludere,

bmsætningstallene. Men det Vil dog her

at Vi trods alt ville stA stærkere end

sammenlignet

da der normalt;onelt.

De+.te er,

utrad

ikke varieres, og kun 1-2 ejere. Det be-tYder ogsA, at havde Vi

valgt alternativ l, Ville vi give banken et delvist falskt

grundlag til vurdering af vores rentabilitet.

Et andet argument for valg af alternatiV II er, at det er

ureatisti~k at antage, at Vi Ville påtage os så stor en

arbejdsbyrde ved Siden af vore.;; studie uden en
minimum.;;aflønning.

NAr vi siledes Vil holde os til alternativ II-beregningerne

vær& rimeligt at Sige,

af nøgletallene. mA Vi

sAr bar over for fald i

t i 1

den

krav, vil

nulpunktsoms~~n~n~ forstAs

svarer

denne minimale omsætning.

stille fast løn som et

Ved

dækningsgraden

vir~80mheden lzbe rundt på

Vælger vi derimod at

nulpunktsorusætningen stige til 672.887 kr.

3. Nulpunkt50msæt~ing:

salgsvolumen, hvor

kapacitetsomkostningerne.

Kapacitetsomk. * 100 _~~~:~~~_:_~~~_ = 311.445 kr.
I. = --D;k~i~;;;;;d-i-%- Sl.3

Kapacitetsomk. ~ 100 _~~~~~~~_* 100 ~ 672.887 kr.
11.; --D;k~i~g~g;~d-i-%---- 28.4

Nulpunktsomsætningen pA 311.445 kr. pkt.I viser, a~ hvis

vi er villige til at risikere at arbejde uden løn, da kan

da Vi stadig har

Likviditetsbudget.

en anden Virksomhed med lignende nøgletal,

mulighed for al tære Pd vores aflønni~g.

A d del af omsætninge~ der giverSlkkerhedsmargin: ngiver en

I.

4.

overskud.

(Omsætning - nulpunktsoms~:~~~~~_:_~~~_--------------------------
Omsætning

omVise,

overstiger

perioden kan

pA årsbaSiS,

kommer fra de

at

likVide stilling

af~laring på, om

af

der

være

fA

30m for virk~omheder

formAl

at

i stand til at overholde

for

period~rne fastlægges, L~r

at de afspejlex takten

t i l

o III de planer

gennemf~re. Den

har

likviditetsreserverne

perio~e. Længden

Det kan

periode

given

plus

budge t t i l bu~ge't .

mAnedligt o-Sov. NAr

pA en sådan mAde,

likviditet.;;budget

LikViditet er e~ Vigtigt olllrAde for Virksomheder. Det

Et

gælder ~åvel ved opstart af Virksomhed,

der er igang.

Virksomheden i fremtidige perioder er

Sine bet.lingsforpligtelser.

Han undersøger således,

andre budgetter lader

beregnes fra periode til

indbetalingerne

udbetalingerne i en

val'lere fra

likviditetsstrømmen,

kvartalSVis,

det

80.5 %

~ 58 %

være

(1.600.000 - 311.445) * 100
---------------------------

1. sao. 000

(1.SOO.OOO - 672.887) ~ 100
---------------------------

1.600.000

beregningerne i alternativ II

f d beregninoer tydeligt at se. atDet er ud ra isse Q .

f b d ttet udgzr hovedforskellen il~npostens placering i dri "lS u ge

I I vore "" vurdering vilstørrelser. fø ge .:>

mest realistiske. For det

angiver ligelede~

nulpunktsomsætningen.

dt kker at 80,5 %Sikkerhedsmarginen under alternativ u ry

af omsætningen er forbundet med et overskud.

fl i til virksomhedensMen' af de 80,5 % indgAr a ønn ngen

ejere, og det kan derfor være lIlere realistisk at se pA

hvor ~;kk.erhedsmarginen falder til 58 %. Det vilalternativ II, .:>~

Sige, aL omsætningen i d~t tilfælde vil kunne. falde med 58 %

eller med 928.000 kr.. uden caf~en giver underskud. Tallet

forskellen mellem omsætningen og

nøgletallenes

første fordi" Vi er

indehavere der skal

fire

lønnes

indehavere af cafeen;

ud af overskuddet.

d. v. s. fire



Desuden bør runn se pl, hvor store sæsor lngninger der må

påregnes at finde sted. F~lgelig må virksomheder med store

22
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Tekst. Kroner.

større sæsonvariation

sæsonsvineninger

virksomheder uden

vælge korte period"er, hvorimod man

lager, indkøb eller

1.0verskud3m~lsætning

2.Afskri v ninger

614.253

21. 000

-----------------------------------------------------~--------

IO. Likviditetsbehovet første Ir

salg kan forenkle arbejdet med likviditetsbudg~ttet væsentligt.

Man zkal dog være opmærksom på. at jo kortere perioden er, des

lettere bliver der t~le om tid3mæ~si~e forskydninger.

omstående budgetanalyse har vi valgt dels at opstille en

årsbaseret-analyse, og dels en k~artalsbaseret. Sidstnævnte

behandler de første 3 måneder af Virksomhedens levetid

isoleret, hvorefter resten af året opdeles i kvartaler.

Grundlaget for et likviditetsbudget er drifts -og

anlægsbudgettet. Man kan således godt have et tilfredsstillende

og godt driftsbudget uden, at man kan være sikke~ på et

tilfredsstillende likvidetsbudget. driftsbudgettet arbejdes

med indtægter og udgifter, hvor man i likvidetetsbudgettet

arbejder med ind -og udbetalinger. Forskellen kan til tider

være stor alt afhængende af, hvilken virksomhed det drejer sig

om. For en prod~ktion3virksomhed f.eks., der både køber og

sælger på kredit, og hvor en del af det producerede måske

~enlægges på lager, vil forskellen være større mellem ind -og

udbetalinger og indtægter og udgi.fter. end den f.e"ks. vil være

for en caf~ som vores. Vi sælger ikke på kredit, og vores lager

vil kun be~tå af drikkevarer og enkelte andre råvarer. Men

uanset Virksomhedens type og størrelse. arbejder man

likvidetsbudgettet på at omperiodisere dr~ltsbudgettets

indtægter og udgifter til kassebet~linger.

Der findes flere måder at opStille et likviditetsbudget på.

Det vii l alie tilfælde dog være henSigtsmæssigt at skelne

mellem de ind- og udbetalinger der kommer" fra selve driften. og

de der stammer fra investeringer, llnetransaktioner m.v.; altsl

de finansielle poster. Man kan derved se, ,h.vilke likv.lde midler

den løbende drift giver, og hvorfra den øvrige likviditet

st~mmer. Det samme gælder for udbetalingerne. 'LikViditeten fra

driften siger noget om virksomhedens selvfinansieringse~ne.

Idet der, SOlll før nævnt. findes flere mider at lave et

likvlditBtsbltsdet p~, har vi valgt at $e pA to typer. Det

første viser samnlenhængen mellem drift -og

likviditetsbudgettet.

3.Stigning i kreditorer

.Varekredi t

Andre omkostniger

Horn..:>

4.Stigning i debitorer

5.Stigning i varelager

v~relager ultimo

varelager primo

6.Driftens likviditetsbidrag

7.Nyin~esteringer

S.Afdrag på gæld

9.Udbetaling til eget forbrug

145.000

8.375

43.662

o

30.000

30.000

o

o

635.253 kr.

197.037

832.290 kr.

o

832.290 kr_

525.000 kr.

307.290 kr.



overskudsmålsætning.

Ad.1. Der tages. u.dgangs.p.unkt , driftsbudgettet3 Ad

end de

Vi påregner Ikke- tIere nyinvesteringer "det tørste år

anlægslånet budgetterede.
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Ad.Z. Afskrivningerne skal lægges"til, idet der ikke er en

egentlig udbetaling fOrbundet med at afskrive. De 21.000 kr.

skal opfattes som et beløb. der skal flreserveres" i året for

løbende at kunne bevare maskiner og anlæg 1 samme stand.

Ad.3. Varekreditorerne beregnes forhold t il de t

Ad,8. Der påregnes ingen afdrag på kassekredit og start lån

det første år.

Ad.9. Her henvis~s ~il speClfikatl~n af ove~skudsmålsætnlng

side 7. Beløbet "dækker s!t"edes over den" kapital, Som vi

trækker ud til personlig løn.

budgetterede.yareforbrug. ·Idet .vi har ans,låst gennemsnitlige

antal kreditdage til 90 dage, bliver kreditorer ultimo

580.000 * 90

Ad.lO. Vi har Iler beløbet

stå med efter et år. Det skal
p'
dog

den "ul"timobeholdning, vi vil

erindres fra note 6., at der

145.000 er stor risiko for s~son3vingninger i beløbet.

360

Kredit på moms udregnes som samlede mOMstilsvar divideret

Andre omko3tninger, bestående af ·~elefon og el/vand/varme,

betales kvartalsVis bagud, og derfor først til næste år. pr. 31/12 vil stå med en kapital på 307.280 kr.

Men vi må trods alt lægge 21~000 kr. fra til afskrivninger,

samt 197.037 kr. som vi skylder kreditorerne. Hermed reduceres

beløbet til 89.253 kr.

D~tte beløb svarer eksakt til overskudsmålsætningen 614.253

med antal kvartaler: 174.647 / 4 = 43.662

Sammenfattende ses det i dette lrkviditetsbudget at vi

og driftsbudgettet stemmer

.. A.d.4. Der gives ingen

derfor o.
kredit cafeen. og denne pOst er kr. minus vores løn på 525.000

konkludere. at likViditetsbudgettet

kr. , og vi kan derfor

overens.

Ad.S·. Da Vi har indregnet udgift på 30.000 kr. til

årsbasis. Der kan i årets løb være svingninger, som gør, at

størrelse, og ultimovarelageret er derfor også på. 30.000 kr.

Ad.6. Vi har her et udtryk for den li~viditet. som driften

bidrager med. Det. skal dog "til'føjes, at såfremt omsætningen er

kr. Vi antager, at vi altid vil tilstræbe"et

.1 Den anden metode vi ha.r valgt at se på, er den såkaldte

be~oldningsforskydningsmetode.Udfra beholdningsforskydningerne

vurderer m~n den fremtidige beholdning for de enkelte poster;

debitorer, kreditorer, lager" og omkostningskredit"orer.

l det følgende budget starter man med salgSindbetalingerne., .
G!undlaget for disse tul er "de budgetterede salgsindtægter fra

driftsbudgettet. Der findes flere- te6;~tiske måder at regne sig

frem til de enkelte ~!neders indbetalinger pi, men-vi' har, som

det fremgår i ad. l. valgt størrelsen efter sæsonsvingninger og

studerendes adfærdsmønster~ "Alle budgetter er ~~g"under~astet

en række uSikke~hedsfaktorer, hvorfor det "er Vigtigt med

likviditet.sr-eserver. De-nne reserve b:~'r iævnligt vurder·es.

kun på

driftens

at opstille

mån~dsbasis,

primo blive 30.000

v~relager af denne

end hvad årsbudgettet viser. I

v"il varelager

det nødvendig~

kvartalsbasis eller

gellnemsnitsvurderinger ·og

være risikabelt at beregne

p.

er

udfra

det

tilfælde

varela:'gerkøb i anlægs"lånet.

likviditetsbehovet er større,

likviditetsbudgettet

sæsonbestemt. kan

likviditetsbidrag

sådanne

hvorved sæsonsvingningernes likviditetsvirkning Vil fremkorome

direkte. Da det er naturligt for cafe-branchen at forUdsætte

sadanne sæsonsvingninger. Vil et sEdan likViditetsbudget

efterfølgende blive opstillet.
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Størrelsen af likviditet~rammen er bl. a. afhængig af hvor

star u.sikkerh-ed, der er • salgsindbetalingernr --l det følgende

vll det 'lise sig at vores l !kyiditet .'er" ~imel_g stor, hvilket
Beholdningsfor~kydningsme~~den

bl. a. ,skylde~. at vi ikke har ~ogen debitorer. men selv handler

pl kredit . TEKST JAN. FEB. NAR. 2.KVT. 3.KVT. 4.KVT. Sum
Ved konstruktion af et likv~ditetsbudget bør man normalt

udforme det zlledes, at der foruden en kolonne t i. l de sil.-lgsindb. 90.000 130.0DO 130.000 450.000 250.000 550.000 1,6 mi Il
budgetterede tal også. er en t i l afVigelser og kommentarer, for

derved lette afvigelse3analy~en.
:.1t'vr.drift. ---

at

1+Z 90.00.0 130.000 130.000 450.000 250.000 550.000 1,6 ru il l

\Jareforbr. 16.000 23.500 23.500 144.500 127.000 145.500 480.00(.;

1ønudbet, 46.250 46,.250 46.250 138.750 136.750 138.750 550.00C

faste "d-
betal. 27.833 833 833 37.874 37.874 37.874 143.121

4+5+6 80.083 70.583 70.583 321. 124 303.624 322.124 1.178.121

lik.ændr.
fr. drift - 83 59.417 59.417 128.676 - 53.624 227.878 421. 679

fin. indbet

O fin udbet 7.150 7.150 '7. 150 7.150 28.600

. 1 8+9+10 - 83 59.417 52.267 121.'726 - 60.'774 220.'726 393.278

2 moms 38.0'73 49.0'75 27.245 114.393

3 ende1 ig..1.•..
ændring - 83 59.41'7 52.267 83.653 - 109.849 193.481 278.888

4 Hk.beh.
begynd. - 83 59_331 111.598 295.251 85.402 551. 489

5 lik.beh.
:' slut, - 83 59.331 111.598 .295'.251 85.402 278.883

,·'.1
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Ad.13. Den endel~ge ændring er pkt"11 minUS mODlsen.

~'~----- --------- ~:t~~:· r:; :o:=j~e:;l:; :;;r~:~:;~=r::g;:~, ~:: ~;r::;t:~n:i:::
tre må.neder bruger ~ilsam~en" '21,8 % Of 174.647 = 38.073.

kr. Fremgangsrnå.den er derefter den sa~me for res~en af lret.

likvide beholdning:;ved-:sids~e.:mlneds·slutning.

ingen reel, likviditetsbeholdning.

kiss~k~e~i~t~ci: 'Resten af året er".:.-, ., ... -

vi

p! .

starten har

med at' "trække
. ~ -' '

men regner

beløbet d\'ln

Ad.14.

Ad.? Vi har ingen indtægter fra driften udover salget.

Ad.1. Der er i drif~bud&et~e~ regnet med en årlig omsætning

p4 I,B mil l. , hvilket giver en gen ... ems~.:l,tl:' må.nedsomsætning på.

ca. 133.000 kr. Men da man m& på.regne visse sæsonsvIngninger I

restaurationsbranchen p.g.a. ferier og helligdage, har vi valgt

at omfordele salgstallene. Desuden bestå.r kundegrundlaget af

studerende, hvorfor vi også. må. tage hensyn ti l

eksamensperioder.

januar. I vareforbrug giver dette 580.000 * 5,6 % ; ca.32.000

kr. Men da Vi antager, at 50 % af vore~ vareforbrug købes p~ 3

~dr. kredit, bliver den reelle udbetaling lB.OOO kr. Lægges

Ad.4. Vareforbruget er ~roportional~ med omsæ~nlngen. Vi

ha~ derfor udregnet hvor s~or en procentdel d~n enkelte

må.nedsomsætning/kvartalsomsætning -udgør 'af den samlede

omsætning, og deref~er ta~et den samme procentd~l af de~

føres direkte ned, og udgør de
, __,

indføre dissemoms. De~ vil derfor være på. sin plads at

Ad.15. Den likvide beholdning ved slutningen af en periode

er d~n pågældende må.neds likvi·ditetsbverskud.·plUs'sids~emåneds

overskud. Se figur 3.

I beholdningsforskydningsmetoden blev ~e ek~a~~e _s~ørrelser

for kreditorstigningen udregnet på. nenholdsvis varekredi~ og

korrekte værdier i det første likviditet~budget for p~ baggrund

heraf at kon~roll.ere•. .om de to budget~er, under de samme

forudsætninger, s~emmer overen3.

5,6 ,~ for100samlede forbrug. F.eks. 90.000 / 1,6 millo

Ad.3. Beløbet fra pkt.

samlede driftsIndtægter.

'alle tallene sammen for vareforbruget, fa.s kun 480.000. Dette

skyldes at halvdelen af 4.kvartals forbrug, d.v.s. 100.000,

først vil figurere i næste å.rs regnskab. Se'figur log 2.
1:0verskudsmå.lsæt.+ afskriv. 635.253

168.629

100.000

8.375

60.~54llI,oms

varekredi~

andre omk.

2.Stig. i kreditorer

46.250 kr.

udgift,e..n f_Dr januar b,leve~ til

(30;000/12) ; 43.750 + 2.500 =* 10.937.5 ::; 43.750 +

Ad.5. Vores samlede løn udgør 525.000; d.v.s. 131.250 kr.

tilos hver om ~ret. Dette giver ca.10.940 pr. mand ~/k pr.

måned. Dertil kommer en lønudgift fra driftsbudge~~e~ på. 30.000

~~ledes: 4kr. å.rli$~' F.eks. er

Ad.B. Faste driftsudgifter så.som telefån, ~ransport,

forSikring, el/vand og husleje.

Transport betales månedligt: .1.0:.000/ .1.2 .=, 833

Husleje betales kvartalsvis fo'~ud\ 100'.{OOO./ 4 ::; 25.000

ForSikring betales kvartalsvi~ forud B.OOO / 4 ::; 2.000

Telefon betales kvartalsviS bag'-!:d: 3.:509, / 4 875

El/vand betales kvar~alsvis ?agud: 30.000 / 4 ::; 7.500

3.Udbetal. til eget forbrug

803.86'2

525.000

278.882
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overens, og Vi kan konkludere. at ultimobeholdning, udreguet

Beskatning.

Envidere er varelageret finansieret gennem anlægslånet og

Vi bar derfor ingen kreditorer pri~o perioden (se.budget l).

Desuden har vi ikke kalkuleret med nyinvesteringer.

Det fremgår af begge budgetter, at virksomheden har en sund
"l i kv id i tet. Det te skyl des fl ere t ln.g. Først og fremmest

har Vi, som før ~ævnt, ingen de~1~6~~r, men handler selv på

kredit. En anden grund er. at der ved kontinuert salg ikke Vil

være de store l ag~~fO!SkY~rii·~·g~·r .:; . ~. ~od,sætn i ng t i l

f.eks. en 'produktionsvirksomhed, hvor varelagerets
'. "".. · ..l-

omsætningshastighed er mindre, hVilke~ betyder, at der vil v~re

f1;,'re penge bundet i varelageret. E~-del/g ·~fdr~.ge.r vi ikke på

~nder de samme forudiætni~ger, ~A være kor
, '." '., ~

vi h~r. in?en stor prioritetsgæld

maskiner med Videre.

væl ger at

vi l være

vi

af det resterende

hvordan,

interessent har mulighed

samt

af

interessenterne

ændring af beskatningen har

enkelte virksomhedsformer, betød

at

enkelte

vil tjene

afhængig

Som tidligere nævnt speCialet har vi valgt at drive

virksomheden som et interessents~ab. Definitionen på et

interessentskab er. at to eller fler'e personer salllmen driver en

personlig ejet ,Virksomhed.

Se l skabs formen ...bety~er.

1~1.250 kr., som Vi hver

overskud på 89.253 kr. alt

placere dem.

Selvom de senere par års

betydet en udligning mellem de

skattereformen i 1987, at den

personligt ~nsva~lige. og vil hæfte SOlidarisk og dlrekte for

Virksomhedens forpligtelser .og gæld.

Beskatni~gen er.. meget lig .,en .~er.so.nli,g ejet Virksomheds.

D.v.s .• at man ikk,e. skelner. mellem interessenternes private og

virksomhedens økono~l..

"I vores tilfælde vil vi alle .fire bl~ve beskattet af de

t.

løbende forefindesderlikViditetHed den store

an)æg~lånet det første år. og

forbundet med køb af ~jendom.

kontantrabat på en

nettoresultattet.

Virksomheden, og dermed

det være sådan, at hviS

Virksomheden,

muligheden for

dermed forbedre

Ville det være naturligt

større del

at unders.øge

af varekøbet, og

for, at lade en de l af overskuddet blive opsparet

kun blive beskattet med 50 % . Dog vil

en interessent senere ønsker at hæve

Umiddelbart fremgår det af vore likviditetsbu<:lgetter, at Vi

ingen ;eel brQg har for Vores kassekredit på 60.000 kr. Dette

medfører. at den finansielle udgi~tspost (pkt.' 10 budget 2

ogSå Vil blive mindre. Men et fald i o~sætningen, som vist

kalkylens venstre søjler under de tre kategorier, Vil føre til

en forringet likViditet og dermed g.øre det n.ød~endigt med træk

på kaszekreditten. Med andre ord Vil kassekreditten i et s~daot

tilfælde optræde som en form for sikkerhedskapital.

Kassekreditten forudsætte1 brugt til de løbende ind- og

udbetalinger. Hen da likViditeten gennem hele Aret p.r ztnT, vil

det være muligt og fornuftigt perioder. at foretage

kortSigtede investeringer til en h~jere forrentning.

~årets overskud, vil han eller hun blive beskattet, som var det

almindelig personlig ind~omst, dog sAdan at skatten på de 50 %

der tidligere er betalt fratrækkes.

I tilfældet med os som studerende vil den Sidste del nok

være uden relevans. Dette skal forst~3 sAdan, at en indkomst på

131.250 kr. til hver vil betyde, a.t Vi kun Vil, blive beskattet

med ca. 51 % hver. Derimod ville en omsætningsforøgelse på 50

eller 100 % nok betyde en væsentlig stigning i ove~skuddet. og,
altså også en højere trækprocent således, at der pA længere

.sigt. kUlIlle yære et ønske om at blive ....eska~tet ~fter den nye

virksomhedsordning.



Overskud. Sammenfatning.

nyinvesteringer.·

EndnU en mulighed er, a~ ansætte en person enten til

aflastning eller som ekstrahjælp.

prisreg~lering.

En sidste anvendelsesmulighed kunne "bestå at dele

overskuddet ligeligt mellem interessenterne. Dette er dog,

sin fulde konsekvens, ikk~ overensstemmelse med fornuftig

økonomi5k prakSis, eftersom det Ville forringe Virksomhedens

Af vores driftsbudget gg vore5 li~vAditetsbudgetter ses

det, at vi efter vores aflønning har et overskud på 89.253 kr.

Vi er klar over, at dette tal skal tageS med forbehold, da

omsætningsændringer og uforudsete udgifter/indtægter kan ændre

beløbets størrelse. Beløbet vil sll~des fungere som

sikkerhedsmargin for de involverede budgetters usikkerhed. Men

givet et overskud p1 89.253 kr., 'må man gøre sig visse

overvejelser o~ b~løbets andvendeise.

'S.om nævnt i anlægsbudgettet opererer. vi med afdragsfrihed

det første år. det kommende driftsår vil Vi derfor f1 en

eks~ra udgift til afdrag på anlægsilnet på ca. 20.000 kr. Udfra

et Sikkerhedsmæssigt synspunkt ville det muligViS være en god

ide at sætte dette beløb til side.

En anden mulighed er, at lade pen'gene stå i virkso.mheden og

dermed opbygge egenk~pitalen. Evt. afsætte dem p1 en konto til

prispolitikken. Udfra vores målsætning

alternativt mødested for studerende,

niveau. Vi antog derefter,

t 11 13 % p. a. og med

budget. kalkulation og nøgletal så

og udgifter. et likviditetsbudget

løbende ind -og ~dbetalinger; d.y.s.

afledte

var afklaret, var fundamente-t for

grundlag af branche kontakt og

forventet dagsalg blev den for

omsætning fastlagt til 1,6 millo og

udgiftsposter. Resultatet påderaf

Vigtige

de

så

en gennemsnitsvurdering af et

endVidere

vores private gæld på et beskedent

at banken Ville l~ne os pengene

afdragsfrihed det første år.

Da ov~nstående punkter

drif'-tsbudgettet skabt. På

opgaven

Under beregningerne af

Vi på de reelle indtægter

arbejder man derimod med

Give-t de forudsætninger der blev ops.;illet indledningen.

har Vi beregnet og vurderet de mest centrale tal for cafeen.

Indledningsvis fastlagde Vi anlægsfinan~ieringsbehovet. Dette

bel~b er karakteriseret ved vores bestræbelser på at holde

driftsbudgettet Viste et overskud før skat og vores aflønning

på 614.253 kr., hvilket er·- større end det

overskudsmålsætningen fastsatte beløb. og dermed acceptabelt.

Efterfølgende lavede Vi en kalkula~ion. hvor vi så på

overskuddet~ følsomhed overfor variationer i omsætningen. Disse

beregninger viste bl.a., a't en forøgelse af omsætningen

nedsætter stykomkostningerne pr. enhed. Desuden Viste det Slg

at nettofortjenesten for øl og sandWich var ca. lige store, men

da der er meget arbejde forbundet med at lave sandWich. kan det

bedre betale sig at sælge øl. Det ses desuden, at sa-lg af

sodavand indbringer en meget lille fortjeneste.

En anden måde at analysere Virksomhedens følsomhed overfor

omsætningzændringer består beregning af nøgletal.

Problematikken omkring disse lå 1, hvorvidt yores aflønning

skulle indgl som en del af overskuddet eller·som en variabel

omkostning. Vi konkluderede, a\ det vores tilfælde er mest

,realistizk, at lade løn indgå som en fast størrelse under de

Variable omkostninger. Efterfølgende Viste det sig. a~

virksomheden er meget følsom overfor omsætningsændringer.

nogle overvejelser om

om at skabe et billigt

kunne man gennemføre en

målsætning.

sig

vores

gøre

beløbets endelige størrelse og det

år frem i t~den~ v~l vi ikke fastlægge

af et forhåbentlig pOSitivt overskud.

foretage en kombination af de nævnte

under hensyntagen til det mest

stabilitet.

ikke kender

Desuden kunne man

Da Vi

økonomiske

teorien Ville vi dog nok

muligheder, selvfølgelig

fordelagtige i forhold til

konkrete valg ligger et

den endelige anvendelse

man laver en omperiodisering.



Opgaven rundes af med et kort alsnit om beskatningen for

virksomheden og overvejelser ang. placering af et fremtidigt

overskud A forskellige alternative anvendelser.

Likviditetsbudgettet vi~er, at Vi løb~hd~- ~nnem hel~ ~ret

har en stor likviditet3reserve og dermed ingen reel brug for

vores kassekredit. Dette skyldes bl..~.; at vi ingen debitorer

Vi tog kont~kt 'til revisorfir~aet ~chøbel & Marholt. som

efter :gennemgang af vores opgave Påp'~'g;e'de følgende kritisable

punkter:

1. Hus'l·~je/f~·rpc:-gtnirJgsa'ft~'le'n.

2. Omsætningsstørrelsen.

3. Ejerforhold.

har og selv handler pA' kredit,

anlægslAnet. Ligeledes er den

prioritetsgæld~rsa~erhertil.

samt at Vi ikke afdrager pA

lave husleje 'og 'manglende

'., ~,i.:'

36

r·····.··········

4. Manglende nyinvesteringer.

Hvad angir kritikken af de to første punkter har

37

forpagtningsaftalen er urealistisk, delz fordi den tilbudte

husleje til Studenterhuset er lavt sat, og dels er det kotume.

at man betaler en vis procentdel af omsætningen. Men vi mener

at kunne forsvare en husleje af en sådan størrelse, da

Studenterhuset er ejet af Københavns universitet og dermed

omsætningsstørrelse. Vi kan derfor langtfra være sikre på at

grundlaget for vore beregninger holder stik.

M.h.t. vort manglende behov, 'for kassekreditten er vi klar

over, at Vi i en given situation sagtens kunne få brug for

kassekreditten p.g.a. uforudsete udgifte~ til reperation af

k~leanlæg, stereoanlæg, inventar m.m. Dette er gr~ndlaget for,

at vi bibeholder renteudgifterne til kassekreditten, selVOm Vi

på et tidligere tidspunkt indså, at denne post muligviS

bortfalder. Omvendt kan man forestille sig visse renteindtægter

ved en likvidltetsreserve af vores størrelse, idet der som før

kunne påVise realismen

Konklusion.

ogrevisor

bistand ville være

forenkl inger.

uden

projek,t kan vi konkludere,

for at lave et efterfølgende

forOL 'for

for mange antagelser og

uden nogen

til ,Studenterhuset

Efter at have udarbejdet dette

Vi ik~e har nok foruds2tninger

liCitationstilbud

Men alt i alt blev det fra revisorens side konkluderet, at

hvis de givne foruds~~ning~r holde~ er prOjektet gennemf~rligt.

bankbistand, idet Vi

nødt til at foretage

at

revisorfirmaet .påpeget de samme probl~mer som Ovenforn~vn~.

.~_h.t. ejerforholdet mente reVisoren, at ,der kunne opstå

inte~ne stridighede~ omkring arbejdsfordeling," ansvarsområder

og ledelsesform. Dette er naturligViS et relevant problem at

,tase op, hvi::; Virksomheden skulle star::. mell Vi har som nævnt

afgrænsningeri valgt ikke at behandle denne problemstilling.

,Det bley fra revisorens side påpeget, at det ikke er

realistisk a~ undlade at kalkulere med nyinVesteringer.

,
.•...-

lang

lige

at

en sådan

t i l bundsgAendeen

under andre præmisser

vi erfaret,

er baseret pA en

ikke alle er af

omsætning på 1,6 millo

være meget usikkerhed

af erhvervsejendom.

en

v i l

V i l

hår

studerende

udlejning

vil opnå

som der

F.eks.

selVfølgelig

karakter.

men

realistisk

omkring,

markedsundersøgel3e evt.

Vi må konkludere, at hele projektet

række an~agelser og forudsætninger, som

stillet til rAdighed Ior de

end gældende for almindelig

Ant~gelsen om at cafeen

er desuden en størrelse,
.!

nævnt vi l være grundlag for at foretage kortSigtede

investeringer.



1000 kor

UDBETALINGER/UDGIFTER

1000 kr

Cafeens kreditposition overfor leverandørerne.
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Til Studentertn.E!.[UWE!l.

Kort fOlTIllleret forslag ul en debatd<N? i Stu:lerrtertll.set.

- Det nedenstSerde er et helt ufæniigt forslag til en debatdag i Stu::3entertuJSets regi. ret

indehJlder rogle fortJ:)ldsvis 1æe ideer og oveIV"ejelser til i..n:ItDldet i en debatdag og til hvor

dan en debatdag kunne gribes an rent rætedisk og organisatorisk.

!-En san alle ved kræver de i:.låde vilje, energi og erIgj3g€Irel1t at stBble en debatdag på benene,

sp:rielt når alt andet står' på hovedet, så enf~ far' at vi.rkel.iggøre det er i hvert

fald rn:inima1t, at der er flere rrennesker der kD1kret går ind i arbejdet ræd at ka1kretisere

og ud!ylde det inCholdsmss~, det ræt.c:diske og det organisatnriske.

Min h:Jvedide til en æbatdag er kort fortal t, at srtte~et an forbJldet 1lI"11an det persm

lige og det politiske, det pem:nlige cgdet~, den enkelte og he1hedal, det indi

viduelle subjekt og intersubjektiviteten - eller sagt ræd an:tre ard, at sætte fortoldet nillan

5l.Jbjektivitet og politisk harxUeevne til debat Jle:l. det formil at aralysere og arbejde m::d dette

fortold på deI:::atdagm for at det skal eOOe ep i kD1krete idger til tNord3n sb.Da\terhuset og

måske også stl:dm~ kan s1;y.rke sin egen p::llitiske handleew'le, ikke mindst i disse

p::ltm:demi.stiBkog værdinihili.stiske tider, hvor syreptD'1ktet er at alt er lige g:dt og ær er ild<e

roget der er rrere rigtigt em roget andet.

Indenf'"aI' dette overordrJeje tam an subjektivitet og p:tiitisk hand:1eevne kan jeg unilI!el1:arl lar

øje på flere æcider- san kunne tages ep i forhcil.d til sb.rlenterlnJse, Jæn om:>å i fartnld til

s'b.JtEnterbevæg cg arv;ire organisati~, san har de sæmre prOOlarer.

- hvad er sub~ektivitet - hvad vil det sige at wre subjekt rar'

- hvad er hardleevne og hvordan kan. palltisk handlevne specificeres

- Stt:rlentertit.set lang- og kortsigtede mU, ~ver og strategi, fornulering, trlrikling og
krnkretiseriog

- hvordan løn = allilgevel styr1<.e dEn samlede politiske fortJ:)ldEn sig selvun !1Bl1 er få
er der alternative ænilaruligheder san er overskri.dende selvun rran er få

- hvorfor kan sb.:denterh.Eet og stl:den~lseniliæ~e den enkelte si:txle:rerJje og
hved er årsagerne og syrp~ på dm p::l1itiske afmatning og lNad kan. der gøres for

-at vende situa:t1aa1

- tdviklingen af stt..rlentertn.5t interne organisaticn cg stn.Jktur, farh:lldet rælle'll de autoro-
me grupper og helheden

en analyse af de rrål og midler stu:3en:tertmet rider over i rarh:lld til at realisere kar"t
sigtede cg ~igtedemål, perspektiver og sv-ateg1er

- hvordan kan nen overvi.rlE nagt- cg aflIEgtsforner og 1.h=ri.gtsJEssige p::llitikfonær san far
hin:lrer det SlJbjektive og det pallt:i.si<.e i at farbin:le sig tåle 1ft. stWentertu.set og ift.
stmen_e1Een

- hvordan Øl vi..u::lvikle nye altErJm;1ve palltikfarr.er- og strategier sCm dels et' stærke og

s1agkraf'tige, san ikke birrler set subjektive og det politiske og san reelt lal cpftnge
de~

2

Der er sikkert rrange flere spørg=ål lTBIl kLnJe "tage udgargspunkt i og det nå Wvikles i fælles

"""'.
Jeg forntiller mig rerrt me'tCdisk at man skulle arbejde ræd~et cm det individuelle og

det sarnfundsmssige på flere planer. Dels må der være n:Jgle qJl.a:g sem problanatiserer, diskuterer

og KamEr ræd nye bu:l på forholdet ÆDen subjektivitet cg politisk harrlleevne m.m.m. sem kan

cl:isktJteres i 001 større forsanling og san :i.n~ til mrågn.wearbejde aJkri.ng det sæJre pro

bIen. 5Tå~ skal være det h:ErenCIe element i debatdagen. I sni.gruppeme forestiller jeg

mig at JIEl"l kuIDe arbejde med probleæt ved at lave hvad jeg vil kalde fer et stykke kollektivt

autobiografisk historieskrivning - eller lave m kollektiv autr:biografisk fcrlælling. Det vil sige

at hvert~an i de mindre grupper forsøger - og det skal være en b..r1l:En cpgave - at vi

del."'eforntidle egpe autd:>iografiske erfaringer eller mangel på same hvis det er t::i.lfældet, an

rro:lsigelser, rruligtleder, begransn:inger, ~ og dårlige cplevelser, tirg der l.)1':kedes, erfaringer

cm venclepalkter 1 perscnli,ge;x>litiske samnenlm1ge etc. til de arrlre srågruppemedlemær, scm gpr

det same. På. dene nEde får llmI samlet En lang ræd<:e kookrete perscr1lige erfaringer cm politisk

handlen på det perscnlige niVEaU. Gruppen arbejder så videre ræd disse autcbiografiskE: .skild:ringer

cl:isI-aJeterer' den og forsøger så igen san en l:url:n opgave, at skrive alle histnr'ierne sanmen til

en fællES fCll'ta!1l.ing. altså det JrnIl kume kalde en Kollektiv autobiografi. san skal :indemlde

de enkeltes erfaringer, men helst i en a.1IærJgjort form. Det vil sige gn..wen bestrnter sig på,

at a1nalgøre de fbrskel.llge erfaringer, finde det der er fælles. det der er t;ypisk, det ge.ner-elle

erfar.iJmgsj.nd1ol? Dette skal så SCIlITEnSkrivæ til g,r'I.lj:pen fortælling an æres erfaringer ræd

det ~ige og det p:ilit:i.ske. deres kollektive al.1tJ:::biqg-a:fi. Denne skal så rrangfoldiggøres og

h6es af alle de ardre grupper' og d:i.skute.n2:s i den stErre forsanJ.ing. hvor JÆlT1 så prøver at se

på hvilke alternative harxUaruligjleder, JlYe per:spekt:iver', prob1ESlEr', kookrete ~eforal.ag etc.

der giver' sig denrlfra. Måske kunne man. I.ld3rtejde et~ 'kollektivt autobiografisk r:olitisk

hanileevne-partz:'æt, sem sniigrupperne kLnle bruge til at videreformidle deres er:farirger igennem,

altså et beti.rlgel.sess hvor nEll cpstilleer de pan:ræ1Te overordnet sem rn:m i forvejEn kunne se

var nø::hrendige at have ræd i En sådan aulDbiografisk skil.dr:ing.

Jørn GraaIm< Nielsa1



Indkaldelse til STUDENTERHUS - DEBATGRUPPE.

I studenterhusets omblæste historei er der med ujævne mellemrum arrange
ret foredrag og debatter. Disse mellemrum har været for ujævne og for lange.

Da studenterhuset er ved at falde på plads, er det på tide at skabe et ak
tivt og levende fagligt indhold. Dette kan bl.a. ske via en debatgruppe.

Debatterne kan f.eks. bl.a. tage udgangspunkt i konkrete projekter og opga
ver, som studerende kæmper med. Dette til gavn for både den opgaveskrivende,
de andre deltagere og Videnskaben. (Bemærk det store "V".)
Eller debatter kan udspændes over eviggyldige (?) problemstillinger. Eller
de problemer, der er oppe i tiden. Eller de, der ikke er det. Græsrodsorga
nisationer eller andre med noget på hjerter kan kontaktes. Grupper fra de
enkelte fag kan udbrede fagets brydninger til gensidig inspiration.

Man kunne forestille sig debatgruppen som primært kooedinerende eller som
egentlig arrangerende. På længere sigt kan det tænkes at der udvikles res
sourcer til at nedsætte arbejdsgrupper, udsprunget omkring debatter eller
andet. Disse kan fremlægges senere, eventuelt formidles bredere.

Forskellen mellem et universitet og en folkeskole burde vise sig som forskel
le i selvstændighed - til universitetets fordel.

Man kunne forestille sig at afholde et arrangement hver torsdag, da dette
ville skabe en kontinuitet, der ville få folk til at spørge hinanden og os:
"Hvad sker der i studenterhuset på torsdag?" fremfor "Sker der noget i stu
denterhuset på torsdag?"
Hvis dette er at slå for stort et brød op (=hvis vi er for få bagere), må
vi måske nøjes med en gang om måneden til at starte med. Selvom det ville
være lidt sølle for et universitet med 25.000 studerende.

Lad os mØdes og snakke videre, evt. med det perspektiv at lægge ud i Februar.

mød op TORSDAG D. 14 December kl. 19.30

Skriv evt., også, hvis du "blot" har en
ide til et arrangement.

debatgruppen
studenterhuset
købmagergade 52
1150 kbh. k.
01 13 65 92
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SH,nov 89
LAD OS GA I OFFENSIVEN

* Lad os snakke med Universitetsavisen, dels generelt om samarbejde
fremtiden, men især om et konkret projekt

EN SAMLET PRÆSENTATION, fx med emner som
-husets historie
- struktur og beslutning
- cafe og åbning
- de nuværende aktivitetsgrupper og aktiviteter
- ideer til aktivitetsgrupper
- udlån
-planlagte aktiviteter
-fremtid og forhandling
-kritik,debat om huset, deltagelse, kontakt

Måske skal PR-gruppen forstærkes. Måske også varetage dokumentation.

Cafeen trænger til et løft. Måske skal der en omstrukturering til, eller må
ske skal det hedde "strukturering". Ideer:

-Ugedagsgrupper: hver enkelt ugedag dækkes af en gruppe. Måske i størrelses
ordenen 4 til hver ugedag, det dobbelte til fredag. Deler
så de enkelte gruppers ansvar at baren passes. Enhver er
selvfølgelig velkommen, men man kan stole på, at der er
nogen hver dag.

-Fast skema: En række personer forpligter sig til at dække en del af
et fast ugentlig skema, evt kan flere personer dele en tjans.

Gælder begge ideer: vil skabe kontinuitet, gavnligt ift evt følordning, gen
ialt ift nøgleproblemer og udlån. I denne sammenhæng eller ikke: en række
praktiske opgaver trænger måske til lidt uddelegering ,fx: gulvvask, øl (som
.Johan har lagt flot arbejde i at indkøbe), vask af viskestykker,karklude
og håndklæder, indkøb af det faste (toiletpapir, rengøringsmidler, sæbe,
kaffe, filtre, sukker, skeer osv), toiletrensning.
Apropos cafeen: vi må afklare, hvorvidt vi holder åbent i .Januar. Vi må af
klare, hvorvidt "det tynde øl" nødvendiggør ændret cafedrift. Og vi må få
ordnet den bevilling (måske er det nødvendig med en opgaveuddelegering, fx
håndvask, planer, ansøgning, momsregistrering).
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Velkommen til Kannibal-dage.
Studenterhuset Købmagergade 52 (lige ved Rundetårn)

~o~n~S=d:·~gt~d~.-"",1~/~3~'klo 19.00 "Hitlers Danske Børn ll foredrag og video om nynaz-
ismen i Janmark, arr. Komm.S.

kl. 19.00 Regnbuen.

Tirsdag d.
(se opslag).

alle der er interesserede i

OP~LAQi

NEPENTHES Foredrag
Husgruppemøde, for
Studenterhuset .

"Kulturen til salg" Debat an fremtidens kultur,
med Tine Bryld, Claus Lynggård, Poul Nesgård og
evt. Karsten Jensen.
llDreyers Kortfilm" L-B. Kimergård viser 4 af

Dreyers kortfilm og diskuterer.
U-radio møde for alle radio interesserede.

28/2:

27/2:

2412:
Fest med live rock, arr. U-radio.

TiL.

klo 19.00

Klo 19.00
kl. 19.00

Fredag d.
kl. lB.OO

Klo 19.00

RI. 15.00
Mandag d.

Program:

Torsdag d. 2/3:
~kjl~.:"';1~5t'_QO~O~~"';s3tudenterrådethøring om "Undervisningsvogtningu.

se nærmere opslag.
klo 19.00 Kannibal kino viser: "Organismens Mysterier"

(jug. '71). Forfilm: IlSe x - en brugsanvisning for
unge" (tegnefilm DK '87).

HEL" C:::'EN: Billedkunstskolen udstilling: Inge Bjørg.
B-HOLDET Udstiller.
L-B. Kimergård: Foto-udstilling.
Cafe-en åben fra kl. 14.00 hver dag.

Andre arrangementer: KØKS (WCSF) og andre.
FØlg med i opslagene på dit fag - eller i
STUDENTBRHUSET KØBMAGERGADE ~2.

Fredag d.
kl. 14.30

313:
Fysisk fagråd:
nye teknologi.

"legestue" - hvad man kan med den
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Tran An 1480- Komiteen. København bygger på medlemmernes aktive deltagel

se i arbejdet_ Vi har derfor nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal

udføre nogle af de initiativer vi er blevet enige om. Hen ad vejen vil

der måske blive dannet flere. Du er meget velkommen til at komme med

ideer, forslag osv. Din deltagelse vil få tingene til at fungere bedre.

Aktlonsgr".lppen skal komme med ideer til aktiviteter, der kan skabe

opmærksomhed om problemerne og som kan hjælpe os til at rejse penge til

solidaritetsarbejdet, hvad e.."1ten det er hjælp til herboende kinesere

eller internationalt organiseret solidaritetsarbejde. Gruppen skal

ligeledes tage sig af udførelsen af disse initiativer.
Kontakt person: Shen Yueqiang

Dokumentationsgruppen samler materiale fra mange forskellige kilder,

som kan hjælpe os med at fA mere at vide om hvad der sker i Kina.

Gruppens arbejde er meget vigtigt, fordi det er fra denne gruppe det

grundlæggende informations materiale kommer.

Kontakt person: Petrus Sultan

Retsgruopen: Vi skal hele tide være på højde med de herboende kineseres

problemer med myndighederne. Vi skal særlig støtte dem som søger asyl

eller forlænget opholdstilladelse på grund af situationen i Kina.

Kontakt person; Ole Bruun

Telefonvagt: Komi teen kan ikke arbe jde, hvis vi ikke kan kontaktes.

Derfor gr det vigtigt at der er nogen til at bepvare opkald og videre

give beskeder. Vi holder Åbent y~ndag-Fredag 14 - 17 på 33 11 33 78

Kontakt person: Ole Bruun

TlAN AN MEN - KQ!U'rEEN, KØBENHAVN

ltejøergade 2.3

1155 København K.

33 11 33 78

Postgiro: 6 00 00 02

Vedtægter
TlAN AN MEN-KOMITEEN, KØBENHAVN

1. Na,,-n: Tian An Men-komiteen, København

2. Hjemsted: Kejsergade 2.3., 1155 København K.

3. Formål:
l. At hjælpe kinesiske statsborgere~ der midlertidigt opholder

sig i Danmark, og som føler deres sikkerhed i Kina truet.
2. At udføre praktisk solidaritetsarbejde i forhold til de

grupper og enkeltpersoner, der arbejder for demokrati og
menneskerettigheder i Kina, herunder at bekæmpe repression
mod den demokratiske opposition.

3. At højne informationsniveauet i Danmark vedrørende den kinesi
ske oppositions arbejde for demokrati og menneskerettigheder.

4. At støtte udviklingen af det internationale solidaritetsarbej
de med den demokratiske 0pPoBition i Kina økonomisk, gennem
indsamlinger eller på anden mide.

4. Medlemmer: Som medlem kan optages enhver som tilslutter sig komiteens
formål.

S. Ledelse:
l. Stormødet er komiteens højeste myndighed.
2. Stormødet afholder roQndst l årligt møde.
3. Stormødet vælger et sekretariat til den daglige ledelse.
4. Sekretariatet udpeger af sin midte en formand/kvinde, sekretær

og kasserer, som udadtil tegner komiteen.
S. Sekretariatet fastsætter selv sin forretningsorden.
6. Stormødet beslutter fra gang til gang sine møde terminer.

6. Økonomi:
l. Foreningens økonomi er baseret på frivillige bidrag fra med

lemmer og andre som måtte tilslutte sig komiteens formål.
2. Foreningens regnskaber revideres i overensstemmelse med

lovgivningen
3. Kemi teens- regnskabsår går fra l. september til 31. august.

7. Vedtægtsændringer: Ændringer af komiteens vedtæq~er kan kun ske ved
2/ 3 flertal blandt komiteens medlemmer eller ved 2/ 3 flertal p! 2
på hinanden efterfølgende stormøder, som begge skal være skrift
liqt indkaldt med. 14 dages varsel og beqge gange indeholde æn
dringsforslaget.

B. Opløsning: Foreningens opløsning kan vedtages efter retningslinierne
i paragraf 7. Ved komiteens opløsning skal et eventuelt overskud
tilfalde organisationer som fremmer komiteens form!l.

Vedtaget på stiftende stormøde
København den 5. juli 1989
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sruoENIERHlEET - det elo;tra stykke oa din lrn/ --,

Stu:lerræriluset. hvad er det? Ja, hvis jeg skal give et kort bIX:I på hv-ael SWdentcrh.GCt er.

så vil jeg sige, at Sb.J::'.enterhUSIH er et ~t hts, rrulighedemes hui. det ekstra stykke pa din

lineal SOil du a.ltid har ITI8.l"Iglet, æn fjertie di;rensicn i tid og nm, sem k3n bnJges til at irdange

livstylden og den kv<Uitative udviklir-.g huLlt i dit afltålte studer,terliv, midt i ud:lannelsesrcdulel"

ne og viænsdccerirJceme. Superst:rengffl hvor ær al tid er plads til erdnu en d.iJrclsi,cn f plu.; det

læe. Stl.rlentcrhuset er et fælles projekt, et fælles udvikl~rrul4tl~rden 1'",11(>$
~

midte, san til stadighed må være i sin verGen også har' brug forlPg p1al:S til at du stiller dig in...
denfar.

S'b..den1..eltn.lset har en 1aIlg historie tag sig, rren rDJ er ln.1set der al tså. så hvorfor ikke in:J:t:tgc det,

bruge det og være Jred til at ujvikle det, san et leverrle hls. Stlrlenterhuset skulle også geme fren

CNer vare et resultat af de sWderendes kæp, akti~r:i~~dn<rme cm et levende hj=tcd fo.~ 50

ciale, fagl.ig~hJr'el1e..."t:'"VJIldS":e aktiviteterOg~ikling.sncli~..for-f~

~ Q8j moclbndig

SruDEN'IEIH.EE1' - en lang saga an de få og de rronge og dm fælles raidte kart fonalt.

St.LdentertlU:;et har også sin kollektive fortUstorie. Cg denne forhistorie er en del af stlrlen

tat:evægel.sern.~ og udvildi..ng gemem 7O'emt' og m'erne ræd de rro:lsigelser, JTUligjleder og !le

gransniIlger, sem denne ~else har været .igennan cg staclig O3ktuelt be:fi.ndcr sig midt i. Sb..rlent=

iu;sagen har været prioriteret og ~æt forskelligt i løbet af defne historie, rren h15et eksisterer

altså idagscm et resultat:af både de få og de l'I'eI1ges irdsats., kaTtJ, aktivitet og dru:nrc p.o-\ farsk€l

lige tidsp..mkter.

StLrlentertuJset er et fælleshus fars~ sem og;;å har IDn egffi baggnrd og historie. I begyn

delsen var Stu::lenterhuset kLD'l rnget der eksisterede i hovedet på rogle sbJclen::rJde cuKlt O!'J<riClg på

U'liversi tetet. Ikt var ro tanke, en drmI og et håb an CNertDvedet at få et StlrlenterlnJs og målet

og perspektivet var overtovedet at tilks;pe sig et Stu::lenterh.s.s :et r næ trl:ild· :gefWL [et

blev CNerwjer.de en parlæ.errærisk kæp og varxXirlg for at overl:.:evise universitetet cg andre stlrl::-

rerrle an at der faktisk var brug for et Stu::lenterh.æ. Su, f !tli A''1n!.lece IvTI'''dede-<;.g--f.er.

,.andrede sig blev rcq1e aryir" 8= '"Sci Crlde~. Midtal og I:idlene blev at vise cg rmnifcstcre Lld.-~til

overfor offentligheden og universitetet, at. berovet for et Studentertn.5 var reelt, S<JJ1t r.J."lrl:c andre

mere korlsigtede og aktuelle cpgaver og fuJkticner, politisk, parlaæntarisk ost organisatorisk.

~~ så fik vi (:JI'5ider hLSet cg målene cg perspeict.iveme·rråtte igen andre sig. YL.haJJæ..-fæ~~

~og lCkU~åiLtkI=tolU~:oJ;"hvorvar pengme og hVor- var" de st:l..rlercrrle. Vi lÆ'ltte stille CG selv

l'"\Y9 opga.......r og ml..1. Håle:.e bl~);Jfå hu;et Ertleligt jur'idisk -g.:dken:l.t, at få bevillingerne ic"ffil1€lll

det universitære margel på selvstyre cg Den Kaf1'.aske iqyl af b.JreaJkrati i Dire.ktorc;:.et, sant at

få flere Jra1l1e:Sker eng<Jgeret i udvikl.ingen af huset, w nc:me opgtl"cl og ibnkticnei" tg d<,."ffTiTI~

.tidb:: s f nrlsartn'og for jlt ro et hus SOl! vdI IeVerrle. Vi uåLte ellgagae "1~e6Iwr i triv~

l.w gSR ar lltLreL ogQ:t l,yW<edes og:;å i et vist anfang. [er kan faktisk Dere tocrnes1'.er der brJgte

h.lset og der- blev også e!'i:ert1åndEn etableret nere autcn::Jr.e arbejiEgn..Jwer u:.XNer den stanchUtige

ridgi.vni.I1g ''ReWbJen'' sem vel er den~ der æ.r- arbejdet liB1&'>t i Stu:lentcrhll5et. Io'tm vi var

stacli.gvæk de rå. Alligevel begyndte en fælles midte efterh.-'Nlen at tnge fom og udvikle sig, begrrrl-
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te lnrlDJfTlt at tl "'.e vejret i CiJkt rX'd at lidt flere r;:enneskf'.r kan til hLSet, farlt ud af at det

er:sistcrcde og OCogyTIU[€ at bruge det.

l·len der var i hvert fald to prclJ10'~. Vi V<lI"' alligevel de rå cg cer var ikke I'ld<, SOli toP"nktivt

d!::l i ht.=ts prekth;ke opu......ver og I\rJ<tioner, 5CJlI skulle gøre det leverne og i udviklingen af dm

f",lles midre,set i fmuld ti l aet stigende al"lt-o'\l r.:eJlI:e>'..ær san fal<:tisk kan i huset og brugte det.

Cg cer var stailig ild-:e ka:11"€t rD(;E.'fl gcxJl.:endelse eller ~E.'fl penge. P~ene cg bevillir'{:,crne blev

D:Xlt og [VUldigt syh.et ct eller urxlet sted i Dircktorntets ill:,-l. t'1en vi ville ikke s;"rlan lmp. rn

slå ud af <.lr"enU€n, så vi forscgt:e flt mIde rove1 i vano:Ekorpen og kørte videre ræd dal parlaænæ

rislæ lil\ie. Vi tmkte ~e roget i retning af, lad os rDJ se, det r!Pr jo rd< altxmren. Pereme

og bevillirw,erne ku:mer~ e.ngw.g her til dec6±ler, Eller og til jaT"1l.Jar. l:e ko:uer jo n::k p.\ et

eller aroet tids;lunkt. så kcmr.er der n:k q;så flere stu:lfTe'lOO. Der går også r:;gter an at peI'lgE'Æ

er lige på b"upp<>-ITle. Nå, rren så slår vi pjalterne S<JTIi'ffi cg sB holder vi åbent--hm--tJge.(~g:;:t.)
Ikt var et kollossa:J.t stort arbejde der cptc:g os CG i flere rn5neder.Qf! BI R4bddd~

l>~ det VW" sp.mderxle og lærerigt cg vi gjorne rÆlrtge nye erfaringer. En fælles midte begyndte at

blive lidt: tydeli.ge:-e. Det gav fOCl1',(et rro::i og køTpgejst og lyst til at æbejde videre Il'ed at \.ld..tik

le huset cg dal fælles r.Jidte. Vi gjorde et stort stykke offmtligjledsarbejde i disse dage cg fOl'-

u:I far selve ~tr-l-JIG--tlgm. Vi fil< srælet al utrolig l1laSGC på benene til t..ruB far at vi var de

få. Vi t:r)'kte pjecer cg invitatic:ne!"', vi fik al cafe cp at stå, vi organiserede rrusik CE U1derhoId

ning og vi arrangerede al debatdag an stuiier og s'b..rlmterliv, lavede plard1er, gj~ rent cg \rl

SITC{kkede hæet. Der Wn også en del lT'aTIe5ker til og så at huset ekristerede. At æt var ufærdigt:.

At ær var JTUligheder. At der ITBJ'lglede rrange ting og faciliteter. Vi besluttede at køre vores ca:fl!

videre efter se l~ i>.:>cn~en cg prøvede at mIde gejstm. q:pe. [)rt gik da. også lige. rrm vel

heller ikke JTere. Arbej~<;ctog opgaverne for den enkelte vcl<::sede og 'vdtsede, rren de nye l1eTle

sker der blev aktivt crgag<>.ret og :involveret veV.sede ili;.e 1.i.ges8. hurtigt og tr:';i<Jæt steg i.rda3til.

folen der var alligevel en del nye r.Jm1esker san så huset i disse m&1eder, der blev afil:l1dt rrange

enkel~CIT'Ø1ter af faeJ-ig, sccial, kuli:1.Irel og p:>litisk karnkter og der kun også lidt rrere

g.'"JrlG i huGct <.J.utcrlc:zrc gnlppcl-. Der \lal.' et ut.....l af pl<lktiske og org<lrli.s.at.a-iske Offi'lVET og f\rIkt.1o

ner og vi var starligvak de få i fomold til alle den san rent faktisk bngte huset.

Så k= Ger minsnn::ltcl plu:Jseligt brev fRI l.lIl.iversitetet. I må heUere tnlde en lidt lav~ profIl

sted eJer i br-~vet. ~t er jo ikke s.J b,wt nt I It.ørc.r Cll cafe, sælger øl og mm1 og så videre ær
huset me E:Y@1lg ri,,;tigt er Jeres endnu. og ikke er eOOeligt gcdkendt. r.ro der J«mner n:k snart

en !;.vJkeru::llse og I"OI;le penge og bevilliDger til arbygning og drift. Det kan I ged":. farstÅ. llit'?

Jo en, c'.et kunne vi sJ;;rn !~lt fOl''Gt}i. S:~ vi lukkede bik::;m, der vm- alligevel ClJ:'jSå svært at blive

ved nt få lejlighrosJeVillins; i det ucrdcli,ce, vi ....-ar alligevel cg:;5.. kørt lidt ned, ....-ar tr-<l"tte og

Il'læe~ lidt S:<uffede.

Så vi mIdt lav pmfil, <JCC('PtereUe universitetets krav og tilbede på, at nu kan gcdkeulelsæ, p3'l

gene og bevi11 ingem~ rl:k S1<lC't. Så vi korte videre rrcd Ul"tP-jdet i de au'b;;rare gn.wer i huset cg

tnldt det &>æt for.flere enkelta,m::ll"goænter. debatdage, seminarer m.m. trlefra. Det krævede q;så

både artejde.. ene.-gi (>g \(a1roinerir>g. Og vi hJme lige klore det. !lange f~-ven:lt f'rn hæet ig,m,

og vi var stadig'ak .:lal lille stand1af'tige gn.rppe plæ et par stykker nere der var l<arr.ct til for

at t.o"lge aktivt del i at g3re hæet levalde. Der blev~ nere i de auterure gnwer cg ef"terhål.

den er vi vel orkrir~"'; 9J til 60 rænnesker, sen er brugere af rn.set, rren s~igvak var vi lE få til
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ht.srOOeme og til at bidrnge til de rodvendige qJgaver og fuJktic.ner og ti, Wvikl1rv:n <li dm fæl

les midte og huset nitlogperspektiver. Hvor var den fælles midte blevet af, hv:i.s der ovrmvcrlet

rogensiIlde havde været negen? Vi havde glemt den igen. Vi havde glcrnt de l~igtcde nul og per'

.spektivcr, vi havde errl1u ikke fået taget hul på diskussicner1 an hvad vi egentlig ville rrul det

S~terl1us og hvordan vi kunne nå det vi ville. Vi havde haft travlt nd< r.€d de unir1:!elbare cg

lære nEre ting og hvordan skulle vi i det hele taget nå de hele. Tid, tid, 't:id. Vi trl:Jeleg~ Qr_

bejcisarlrå:ler og artejdscpgaver til hinanden, mIdt lav profil og ventede på pengene. Vi gjorde rent,

flyttede an, rensede ldwrrær og syede gardiner. Der skulle og;.å være rart at være i huset, så l<cm

der sikkert også flere rrennesker til på et ticEpunkt, håbede vi.

SItmlIDHEE1' - hvor står vi idag.

Jo, vi ligger skæl stadi.gvak lige midt i Kebenhavs hjerte i Køtm3gergroe lige overfor furrlc

tårn. Vores facade er iJ4æ mT så prangende san Arn:>lds lige O\I'eI'for på den side. 1.1m til ge:rgJ.d

har vi en aftale ræd gn;:nt.l:cdm lige udenfor vores dør, san gcd.t gider at veksle en stor sed.1e1 for

es hvis vi lige står og mangler SJiipenge. l-len det er i.ldæ så tit vi har brug for &t, for der er

stad:igv.lk ikke kq;mret negle store sedler fra miversitetet.

1·Bl. n::get nyt er der~ alligevel sket.Kcnsis1Driurs buclgebJdvalg har for ikke så lange siOOl få

et q:Jl"ettet el karto og derfor kan vi fonrentlig i 1989 få realiseret arkr'ing 7CO.<XlO i store sed

ler, U1der fbruisætning af' at Stu::lentertu.:set får u:larbejclet ~ cpstillet et priorituet budget for

l'ror.rl StlDmterhuset vil bruge pe1gE'I'"le til. Cg det er vi skan allesaTlæl1 rrere end henrykte for. Det

er deriJn:x:l1æI"e em vi kan sige an de usle rygter der er revet u::i an, at Bertel Bims, sem led i

sit heroiske ~felttogog Ta,ylori.seringm af studcrrterlivet stuiie- og livsbetingelser nu

også rrecl sit faste b}j}.; har fået øje på den flUligJ1ed, at SJ!l.ge ud af miversitetets bywringer og

her'\.rrler altså også 1ll.l1.igvi.s Stmenterhuset. Men dertil er ikke at sige arrlet end, at hvis Stu:Xn

tertuJset sl<al sælges, så skal. det kcmne til at koste dyrt, for der er i hvert. fald ikke ncgen i Stu

denterh..Eet der mener at hLset er til salg og priS6l er i hvert fald minGst et andet hUi med de

sanren udvikling;mll_.
Det er al"biå der vi er iæg. Pengele er stadigvæk ikke komet og vi har i det sidste halve !.rstid

været vd at r). i knæ i arbejdsopgaver og ræroa nEre praktiske ting, san ror eptaget det rro=ste af vo

res tid. Vi er blevet flere rrennesker' der bruger huset, rren df'.r er st.3digv.d< brug for flere, 00:!e

flere aut.cn::rre~ og flere der gerne vil involvere sig og tage aktivt del i htE;ets praktis:.:e

fuJkticner og epgaver cg i udviklingen den rælles midte og de langsibrtede rrål og perspektiver.

Vi har været og er st.acli.gva:k under U;tk og under pres, llCI1 netcp derfOf' er det så rreget desto

rrere betymingsfuldt, at vi Dke ku1 stirrer CG blinde på det rare og lJllili:lelbare og de objektive

begra:mninger, roen l:Viirtim:xi rorscger at gribe de lIU1igheder der~ oltid er, gribe dt:m sa;r.cn,

tage u:lfordringerne ep og svarer igen ned udvikling cg perspektiver. Vi rrå. illke glBJJre ot prcble

1T'eI'T"e ll;ke læer sig <li sig selv fordi vi måske råt'- en pæe pet'\ge af" lniversi tetet til at gøre

fPd,t rrecl. Det ville selvi'ølgeligt være rart. ,-m vi rrå. santidig være på vagt og ikke igen glame

den fælles midte og udviklingen af htE;ets l~igtcdemål og ~ver. Tinge-.e ærrl:rer sig

sem Bcb Dylan og Bertolt Brecht sigel'. derfor må vi ogpå stille es selv nye epm.wer og mål, 't.cIge

vores egen sibJatioo san StlDffiterhus ep til Vl.Jr'deri.ng. så vi fhm:Ner bliver stæri<ere og bedre

til at fOl"rulde CG 1fC1'C fn::IrEldretcet og fOI'e!.V"iben~ i forhold til htuets v:i.derelrlvikling.

Jlistori..:n cr.l Swdcn::crrJ..J&:!t er ogpå en S<'lba a~ at vi i cknne u:lvikli..nc>Pnx:cs aldrig rigtigt rrlede

fran til at forr.ulere og få t.'1.f;e't: hul på diskæsicc81 og u:lviklingen af en fælles midte og af de

fælles m;.·,l OL: pcrspekdver nul h.Eet, fu kct1kretiseret hvod det betyder n5r Sb.xlcnl:ert1uset drøn

er de s~-njcs 'fælles sug ULCcr s..orm:e tzg'. Cg il(}(e mincht nu, mar vi rrEske f&- en p::GC penge

i lseJ, hvor der er blevet ne~ bruc~ JUlet, 00de imernt og eksternt, stiller u:lviklircm af

den fælles midte, 5(J;l hll5et nodverrligvis ru enrue og Wvikle sig på, sig klarere ~ tydeligere,

san en ædvrndig ~e far Stll:ierrterhtEet, SCJIl vi må gribe 5a';"J2'11 i fællesskab. Hvis vi skal u:lvik

le Sn..dcntc.rllll5et sul::jektive kræfter og derned også vores egm subjektivitet og p::>lltiske hnndle

evne ~ttet. så er der i hvert fald følgende aTU"åder Stu:lenterhuset og gerne andre berw"te

rrå diskutere og afrtlo:.f'e nærnere flU1'(Ner:

- hvad. er Sn..dcntert:LEet5 kortsigtede og langpigtcde nål, perspclct.iver og strategi. og Ilvon:bn kan
de fornuleres, udvikles og krnkretiseres .

- hvon:1cln styrl>;er vi den p::>litiske rortplOOl~oghll5ets sællede p::>litiske harrlleevne frmover

- h~ overvinder· vi vores hidtidige lav-prufil-strategi og 001 defetsivt~ ventep:>-
sitioo og u:lvikler en nere offEnSiv og ftuædrettet fartlolde1 CG

- hvordan Wvikler vi dette i forh::lld til htE;ets interne o~sati(TI og stn..kbJr', fch:lldet rrellel
htE;ets autcn::rre gruj:per' og ln.set SOIl en helhed og fælles midte og i roctvld til verden udenfor
SbEmt.erilæt, s-Dm-lterbevægelsen, s1:t.rlE!1t..en-c.ret, universitære org<Jner, fagråd og arrlre

- en analyse af hvilKe r:rl.dler og resa.lI'Cer vi råær over i foctvld til at t.dvikle hLset 1 retn1rg
af reali.serigen ar vores langsigtede mål, per::;pekti~ strategi og i rCIItDld ti1 ~t:i.se

l"irgel af" de raglige, &X:ial~kulturelle g p 7.~ ræd S'tubltertø.Jset

- en analyse af hvad vores egne midler og reso.lrCer' består af i dEnle sameim1g og lwilJæ el<ster
ne midler og resaJreer vi kan r".ne over ah1:uelt og på hrJgere sigt 1 s'b..denterrådet, ldo;alt
på stulierne, arore steder og organisaUcner SCJIl vi kan forbirrle es ræd, en mere effektiv ud
rrrttelse af vores infornaticns-- og påvirlmingskanaler

- l'ivordan trrlg5r vi blindt at repn:du:ere bestående rragtfonrer, aflrIa&sfonrer og p::>litikrOl'llEr san
vi faktisk rnskcr at gøre ep ræd og hvordan kan vi være rred til at t:dvikle l1Ye og rrere slag
kraftige rragt- og politikfonr.er, der er Iære offensive og SCJIl også kan virde andre for S1::u
denterhusets sag og studeren:les alrrene inte:resser

- hvord-'JIl eger vi l1I::biliseringen b&ie inacltil i rorhold til husets egr>e aub:::n::nJe g:rurr.>er og i for
mld til~ udenfor hLGet

- en 8rlalyse <li hvo:-d:m allIe disse i1D::Nendir,e opf"..ftVer kan prioriteres, fordeles og organiseres
på bag[p.Td ru de ka~te rescurcer og midler vi fnktisk aktuelt rUder OVel' og i ror+Dld til
ar prc:d\.co"se ne!'= midler og re<..:o.-.:urcer pillH'gere sigt

SIUDIT,rErH.5f.T - rrulilt:edemes nJil.

S1:t.rlE!1terhuset er r.ulighcdern:s hu::; og og IUlI og vil gerne u:lvikle sig til et s.5d:lllt hjmsted

for fælles ud'lil'J.i.ng og forandring, vil gerne kI.wIe give I<ITTT€r, IUlI og re;a..tf'l:;cr til sb.lærcrDe i

bevægelse, til stu::l€rende SCl:l vil roget ræd dP.ræ sbJ:::!enterliv og stu:tier, til &X:iale, faglige,

kulturelle cg fX)lit:iske aktiviteær med perspektiv og nål.

Sb.I::lentert:LEet skal ikke blot V<ff'e rogle ligegyldige læaler, sYal ikke blot være en lille afscrdret

ø eller &X:ial niche, hver jeg kan ~e mig tilbaee i ld<alerncs btlgeste hjørner. StlDffitcIt1u;et

vil gerne u:lvikle sig til et hjElTSted, hvor vares fælles tandlcron hele tiden kan Wvide sig, bli

ve staTe og bredere, et hjCJl\Sted h'JOC" tirrgme kLin få lov at bletrStre cg~, f~ og foran

dre sig, blive stæri<"'-f"e, mere livskraf't.igc, livsduelige CG farverige. Stment.erbset vil gerne ud-
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vikle sig til et hjersted hVO[" den enkelte, lige pncis jeg, k.1fl. rå run til leve, sanse OG v.I'n;!

virlGan san SlJbjekt, hvor lige præcis jeg, lld<e ~er at s11. alene og isoleret, være ene an at

gispe efter at få run 0& luft, lTel et levende hus r;:ec\ masser af plads, SOlI trakker vejret i krafc

af et fælles åOOedræt og, san lever og årrler i krnf't af det vi sam:en kan tilfm'e huset.

St:u:knterl1uset vil gerne udvikle sig gennem en fælles midte, være et af SXlligspunkteme for en fæl

les midte, En fælles midte for udvikling, forarrlring og h.n::iling, et hjOffited hvor vi kan gribe og

begribe samen. Stu:lenterhuset vil gerne udvikle sig til et hrnEted, et hLE hvor der hele tiden nit

uNides 0& byeges til med nye ideer, nye kræfter, rcre m5.1 og perspektiver og nye rnJli.[j1eder. for Io..m

på dm lIirle k.o'1Tl SUrlenterhuset blive subjekt for sin egen l.dvikli.ng og udvikle sig til et hjOT'Gted

for sb.ilier i hvordan vi~ forarrlrer tingene, fru" t:ingI::ne fornOOrer 00, hvor det er CG der gri

ber lllJlighederne og iJ.dæ ~.~ blive!(' gr'ebet' og lcmret af nulighederne.

Stlrlentert1L.set vil gerne være et hus der aldrig bliver helt færdigt, roen san til satdigl1ed rrå ved

!igeroldes og lrlvikles ved flelles kraft og på den mMe gøres mere rænne:skeligt og, beb::eligt. stu

denterhuset vil gerne være et sted, hvor f\Jnd;mntet stilGæl' stadigt dybere og slår vidt forgrenede

nrl:ler Jæd andre, hvor~ hele tiden lliver gjort stEri<ere, så ikke ethvert lille virdj:ust

1::ruer' den, l"M:r der hele tiden må Wvides og bygges til huset rrange run og, hvor husets tag ef'terh<jn

den vokser ind i himlen.

Stu:Jentertn.:set vil~ u1vikle sig til håbets hus og hj6l6ted, fonli håbet er forelsket i det der

er ved at blive til, i frenti.den cg det der lykkes, et hu:; hvor vi samal km være Jred til at gen

erobre cg gerS<abe '~ery- menneskelig verrlen af"lle1I'"eSkelige fortcl.d for nenneskene selv' , et hu:; san

er ræd til at afskaffe-a!~ bart:ari, et hus hvor lige pnæ:is jeg 1kt forb~ mine

drøtme rrrl den fæølles midte, et hus hvor lige pI$ECis jeg ikke Deæver at~ mire l~lers pil

af' fDr'f!iINes, fardi~~ rJ::Ik til at 6plffie t:uen og fordi der her er Jrål og perspek

tiver rx:k at sigte ef'ter, et hus hvor livets gordiske lm:We lreer sig selv, et hus hvor du lld<e be-

h:<wer at sIwl:te bagpå Sisyi'os sU:n, fon:li. her flyver stenen qJ over bjerget a! sig selv, et hus

på hvis pan1e der f1amer en glød, et hus hvor' Cer både er plads til tvvedet og hjertet, et hus

der tiul.stad.igt1ed er" et resultat af det vi er tilsær:e1, lll.I1ighedemes hLE.

SThIlEJlI'EFJ!lEET - et hus der også kan l;5tles.

Stu]ente.'"""tn.set er" og skal ogs<l fortsat være et hus for studerende der drives af sbJdeITn::!e.

Derfor er" Sb..xlente:rtruset også et sted du eller dit fag kan l5ne til afh:>ldelse ar enl<eltaktivlteter,

Ulder fon.r&m1ing af at der drages crnsorg fer og tages J-J.3Nj cm hlGCt.

Stl..rlenterhuset befinder sig i..mi.dlcrtid Clkb.Jelt i En udvik.li.n[;3fase, hvor vi st.xLi.e er æ tfl. oc-r må

arbejde rrrl begr<;n>ede resourcer og midler, OOI:E øIr.cn:rni.sk cg menneskeligt, samtidigt~ at sædig

flere interne og eksterne grupper bliver J-wppiGer€ brugere af huset. Vi har allereee lJ'Cdt<)get og

~taget i afholdelsen af en larg række E'llkeltaktiviteter og vi .ipmeser også at vi frerover vil

lI'Cdtolge et stigende antal ansq>JIinger' an lån af tuset til forskellige formål. Og vi l!ne:r cgså hel

lere end gerre Sb..dcnterhuset l.rl til' enkeltaktiviteter. th.Eet er des~ hus. Vi ser det 0g

så san VOl"'€S cpgave herigenn6ll, at vise VClr"€S ansigt lrladtil og gøN! hJset lidt rr.ere kendt bl.3rdt

stt..rlererde og i offentligheden. Jom vi r!clCIer CNer begnnsede~ og midler til at varetage de

nødven1i,ge q::gaver og funktimer, san er fort:u1det Jred hver.enke1taktivitet og lrllkl. på~

heraf og cg;å fer at bringe u::llå:r'lme Irere i CNererEterrrelse Jred Stu:lent.erht5et forniU på la"1gcrc

6

sigt har ht.::;[71.J(...perl _ Jet det rvd'Jendi..,<"t, at prioritere de foI'TTlål hvortil huset trlder de eksiste

rende midler op, betinge~ 1<.111 lrlltnes. Alle <lJlSOQTI.il1/;;er'an Hin ar huset behandles og, vurderes der

for af hus~n udfra f"lgrnde re~linjer:

~""I

- vi priOl'ite.""er Ldl.5n af htset til fem:.l san har et shJ,:Jenterpen;pektl.v i fQf')ig, social, kul
turel og, ~1itisk herscenGe OG sa:l ikke prilmrt er til rent festlige fOl"1T'ål, d.v.s. til for
san sl<river sig ird i Sb..dcntrrlJusct SClg

- vi prioriterer trll5r, til formål san i forvejen har En tilknytning til huset Lex. gEnrJ!S1l all~
de eksisterende autcrorc g:n..Ipj::€r og deres aktiviteter "

- et lrll&l og <JJTaIlger.ent må ikke være til gene for eller gribe forstyrrende ind i en allerede
eksiteren::le og/ellcr~ autaun gn..wcs viI'ksolhd i huset '

- ethvert u:l18n k.o'1l1 kll1 ske trlder forudsætni..ng ar, at der er resu::>rcer til rådi.Qtled fra tuleb;
auton:r.e gn..pper til at varetage de nroctven:lige cpgaver cg funktimer, der skal til fer at o
verskæ l.1iret og arrCll1ganentet

- antallet af persa;er der deltager i forbi..rrlelse ræd et lrllån og a:rrangarent må selvføl#lig ikke
overstige I"tt--sets naturlige fYsiske raJJrer og kapacitet, san er arkring et par~ ll'8TE'-
sker " .'

l ,
'1' ..'

Hvis du eller dit fag har p~ cm at låne Stu:lentertuset er det l:elEte dl l'a1~ at iIrl

serie en skriftlig~ an at lå:æ huset og helst 1 så. ged til san nuligt. Alle~.

bliver så behandlet og vurd~t u:lfra overntåeroe retrri.rlglinjer på tusets førs'&;mTHrle I"u;grq>

pelf0:3e, san foregår- på .:.i.rsdage fra kl. 19.00. Det er meget vigtigt, at det af' ar&'lgJrirgen ftm

går:

til hvilket fOl:"lfål og arrangerent du eller jeres fag l2nSker at låle Stu:lente:rtuEet

- hvor~ deltagere i regner ræd at blive til arrangerentet

- lwi1ke dage og hvilket tid=;purkt på dagen dl eller jeres fag har brug far hæet

- hvor ræget lckaleplBffi der er brug og eventuelt hvilke etager i gerne vil låfle.

l Sb..dcntertn.set fi.roe'; der oversigt over tusets irrlr'etning, ansøgningsskaraer og ar-dre papirer

SOlI du er ve1ko';r.en til at hente eller skrive efter.

Efter at arscgUngEn er behandlet i.nc'.g<ir lc1neren En skriftlig aftale ræd Sb..x:lenterhuset, 50":'1 riml'e

re fætsæt-cer l3nepcriccEn, tic'.spulktet, <:U"'SVar for eventuelle skader, I"erlgm"lng m.v. Det kæter

ikke noget at l5ne St:l.Jl:er.terhuset, ræn lånerm skal1:lnge et depositun på:ro, kr. til drlmi.rg af

eventuelle skader eller· (".::mglcnee rengøring og oprydning efter brugen. llerefter vil du 5.5, vm at

I«ntakte Snrllt:emu:;ct få u:Ileveret en rngle ~ stl. er h.lset jeres. Cer firt'ol:'S ~rnner i

Stu:!cn'tert1tLet sr..rn :<.::ID. ~kvi..rcn:s. H~l de er ikY.l! tvi..ngax3e nøJ. vmdil;.'e at bruge, s& 1n1r.e æ fire

OVerTlæ'Vnte ptrlkrcr fre:-gtir tydeligt af~en. hlsq;ningm kan EnU:n afleveres direkte på

vares husf!l1Jl?~ p6. tirsdag~ fra kl. 19.00 hvor du selvf"ølgelig~ er ve1kaTTrm til at r;pje

!hm, efter arden aftale, eller sa-rles til foreni.ng,en Sbrl;>.nterhuset ved Kd:::€rlhavs Universitet,

Kdlægergade ~, 11:0 K, tif. 01. 13 65 92.

.,

,.. :
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Q:lteg]lelse nr. ro. "Xhar1rn--flielsen".
I·bralske sjælevandringer i 9')'erne.

Et rrarerid~.

~ For nogen tid siden, ja jeg husker il-'",j<;e prncist: hvoIT'h. lc:b jeg t:ilf21digvis ind i en gær.el re

kend.t her i SUJdenterhuset, en rigtig agte ro'er revolutiaEr, SlJ.1 har været: gennem trange kaipe, bryd

rlinf;er og kriser i si'C efterhlnden altror lange st:u:!enterliv. Det var' flere år sieen jeg havr!e mzdt

ham sidst. Så selvcm jeg naturligvis blev q:m.m:tret af, at se en g8l7l7lcl kzrr.erat her i Studenterhu3et,

sem havde v=et wk fra areæen så lalge, ja så irldruwJer jeg, at jeg i løbet af \IOt'eS samtale fik sæ-
digt varskeligere ved at frigøre mig fra det indtr"j", at han ærligt talt virkede roget m::df'alden cg

trist, sådan SOil han sad cg l'kmg der med sine g<Jberde gumti.sko, hjemre....,..l11ede cigaretter og den slid

te Inæj=e.

Men far nu at kære ti l sagere keme; så havde Nielsen, der af en eller anden glffilt grund, altid in

sist.erede på sit efternavn, nu igen haft et af sine apJkalyptiske rrareridt. Der var da heller ili<e gJr

et ret r..eget: l~ere end et par erkeltståenCe kopper utq:li-kaffe, føren:1 jeg med min sikre psy'r;ologiske

tæft, kunne iagttLlge hvorel.an Nielsern blik og gestikulaticn langscrnt genvandt sin kaækteristiske sug

gestive - ja n=:sten Im:r'otiske kraft. Cg det vil aUe der kender Nielsen kunne t:Jekr2fte plejer at væ

re et LSVigeligt sikkert tegn på, at Nielsen rul igen enten har dnJl.:ket for reget kaffe, er dDn:mi.sk

på røven eller har måttet lægge krep til enenu et af sine usarlvanlige - og i Di.rektaratet for de Vice

~e l..Idænnel.ser endnu uteskrevne - tilfælde af anterograd i.nc:ul:u3 n::cturnus.

"Nå", t2nkte jeg. J~ rråtte pr'ØVe mig fren. Så jeg forsøgte først ræd kaffen, lreIl Ni.elsen nikkede iv

rigt og bad r.ti.g blot til min-bekyt;ri.ng sJ.alke ax:nu en kep, og U1dlcd selvfølgelig heller ikke lige

at brdd<e sig over, at den efter tam rrening var n:get tynd. Det ville jeg nu ikke ]2de mig slå u::l

af, tinkte jeg, sa jeg led blot :sem cm jeg mvCe ovem:rt hanS kritik ag min rrengel på. respekt. for

kaffei:alnen, nr.r.eCe mig lidt: og sagde: "t:'; ræn hva' så Nielsen, jeg kz.n da gedt 1600 dig en huld,

så'en på kon; s.agc, altså.". "l1ine mig en hund", gd.ner ruelsen, "det e,... sgu da ikke n:get problen

du. Den ~e har lige form'et mig den halve gris han vandt: i TV-birlgO, så den har jeg selvfølgelig

realiseret. resuden ved du jo hvorean jeg J->zr det ræd de svin.".

"Det var saæns", tnkt:e jeg og vidste hvad kld<ken haYde sliet. IP.gen problaær med kaffen og en halv

gris æsat til ali:rne ækvivalenter. Det hele virkede eftert'Wu:len ret fonJroligende, og ru gik det el

lers lige s2. gcdt, og 4 dukker Nielsen op her i Sb.ldente.r'tlu:.et: og er hverken på nJ'ÆI1 eller har druk

ket for !leget: kaffe. Jeg t3lkte på hvorrian jeg skulle slippe uderan. I,iåske kunne jeg~lde mig

med, at jeg havde en aftale med.ad hcc-k2restenl, eller at der gennen .lc:ngere tid havde q:h±et sig

presserende arbejdsOpgaver på mit skrivetnrd. Begge dele llOget, :sem plejede at vadæ Nielsens, ellers

svært freJbldelige medfølelse.

Men allerede irrlen jeg havde nået at afgøre med mig selv an hvi1ke1 strategi. jeg smill-e ariliegge, ja så

mvde Nielsen hurtigt fisket sin berygtede rmreridt-rx:rtes--b:::g. :sem han kaldte ''Khartra--Nielsen'', op af

den slidte Inæpose. Her rrå det rd;~, at Nielo;en af uvisse gru-rle, kw. meget sjældent og kw.

i alleryærste nødstilfælde udskiI'tede sin Iroq:ose. Til g~d var han så rreget desto rrere art\}'gge

li,g med, at katalogisere hvilke Irr.ep::ser, Cer J->.avde opbevaret bEs1R\te u:lgaver af ''Kharne-llielsen".

l~ så'en for at hJlde check. på , at cer i.l4:e gik l"lO';;!;en~ tabt ::-ed IrnEp:::sro. ~:cn I"ll.l hi. "J:har-
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!Te-Nielsen" altså cer, lige foran mig på formica--pladen, cg JlEl'TI'eSt stirrede mig ~-rtigt llP5k og

afventende lige ep i fjæset. U:lenfor hang ful~ halvt oplyst og lidt uklar Cg jeg lagde straks JJm'ke

til, at Saturn sted i VentEheksens hus. "Fyhh-ha", t!Ilkte jeg og hankeCe ep i liV!'ei'Trel1. Det var san der

blev lidt koldere i .nJl1Eet og så. stille, at jeg rusten kunne h0re min egen puls slå. I·Jen i nøjagtig sarn:e

øjeblik. SCfil Nielsen slog ep i cptegnelseme fra kq:litel 39 i "Kt>.arT1a-Nielsen", syntes jeg beste:Jt at jeg

r.uT'"ede en klarn ånde i P.al\ken og at jeg så tre sortk1.a::!te herrer'rrecl slips og attar:hkappe forsvinde bur'

~ ud af Stæenternusets bagær. l'rn CK. jeg er ikke helt sikker, mSske har det nlligvel været kaffen.

l1&1 jeg må have set temælig katolsk ud i ansi&,<tet far t1ie1..s<'...n begyndte pludseligt ræd sit &'!dvanlige di

stancerede og bedrevidende udtryk i sta:ræ, at citere et lyst hoved, der er"baarJg skulle have sagt: "H,m løn

ikke leve af at dr'ø:ir.e, r.en r.an kan heller ikke leve uden.".

Jeg følte mig selvfølgelig fOn'zrTæt og genner;s'.cuet. rren sa:rd.dig Il)'Sgerr'ig og lettere anspe:ndt, rren jeg

kume i1<ke farnå mg selv til at svare andet på hars ant;ydninger end et: 1'I'1å, er det s2dan det er fat,

Nu har dl vel ikke fået savet ordentligt i nat igen.".

Hen ret Læget rrere fik jeg ikke sagt derne sene nattetiræ, fordi. jeg SCfil en anden rep::rter f D:. travlt Jæd

at nedskrive den beretning, sem Nielsen aflagde mig ud.fra sine optegnelser ar sit 39. tyvende rrar'er'idt i

"Khanre-Nielsen". Cenne beretning gjorde så stort et itldtry',{ på mig, at jeg sidenhen, efter m:::dal overvejel

se na:b...r~avis. er kcmnet til klarhed med mig selv an. at bringe den videre til en større stl.lden~ffent

ligtied. Jeg har fClrgiE'ÆS forsøgt. at indhente NielsEns samtyi<ke og tilJ..aCelse, tren ha'1 har ikke siden den

ne arten V2ret til at q::q:ore. l·len jeg fornoder. at det vil være helt i overenster.rnelse med Nielsens ånd.

at bringe hans natlige lTe!""...ridt og beretning Videre til de rette fora og ber'm-te enkeltperscner. Og der'-

far f.cl.ger cptegrlelse nr. 39 fra "J'hanra-Niel.sen • l,bralske sjælevarrlr'i..nger" her'. så. gc:dt jeg kunnet re

kt::nstnJere den l.ld:fra min l'1ukotJælse og rotater. "len da det TIll, efter Ql5tme:li.,gtledeme, er faldet i mit led

at skulle viderebringe Nielsa'ls beretning, ja så. vil jeg på ham vegpe tillade mig at :fraJiIDTTre na:l. et be

sksdrnt ønske. Jeg lØJer, at Nielsens optegpe1se nr. 39 vil blive læst og "I:c\get til efterretning i Direk

taro:tet, Studentert:e\lægelsen cg den offentlige diskussicn og kritik, i den sanne ånd af åbenhed h\lOIll'ed

Nielsen oprindeligt affatede og betroede mig sit sit private natlige ræreridt. f'1en ml til sagen.

Efter- at IHe1sen!æd sin særivanlige ~tlige ~ed, CfitV'&=,celigt og sanvittighedsfuldt havde sa;rrenfol

det 1nrEp::Gen, begIn::lte han med kari.:::r.atisk sta;r.ef~ sin beretning på denne måde:

''Sall ciJ ju ved", ~~'I'..!e han, ''har jeg geI'lll6r. d..: seneæ iL- af r:ti.t stLderrteriiv iidt 81- den sl<.avank, aL. jt:g

undertiden lisson bliver besat af en and IJIJl.kEicrI. san tager tclig i r.ri.g cg udstyrer· mig red synske evner.

Det starter 5C(;l regel med, at jeg begynder at få rni.rrl:re koldf"eber-enfald, hvor- jeg liSSOil befinder mig i

en anden studenterti.d og sb..rlenterrun. Og jeg kan gcx:lt her under fire øjne betro dig, at jeg rrere errl en

gang har erfaret, at de helt ubek€ndte ting og sitlatirner jeg oplever l.Jlll:'.er disse anfald. senere viser

sig at blive til skinbarlig.virkel..ighed. Efter jeg så geMen mgle dage har haft såWnne syner. ja så får

jeg en tendens til at isolere mig og jeg synker' ned i eri qyb rrel.:mkoli, hvor' jeg røsten ikke kan befri

mig selv far min trang til skcptid91'e og u:::ph:<lrlig spekl.l1eren, sem kredser an hvad rreniJgen og bet;ydrdngen

ar na:l. disse oplevelser ar tEantidi.ghed Jra1 egentlig er. Af same gnn:I bliver jeg of'te, sem W ved, ta

get far at være en lidt sær-i in:Edverrlt og spekulativ na:b...r. loEn det hele plejer så. gerne, at kulmirer'e i
_~~T .

en eksplosioo uf et natligt. hvor alting lissan ftars-ær ræget klart og sarrrenhmgerrle. Men det siger vel

sig selv, at ck:me~ sem er vlevet mig til del, U'Derti.den virker tamelig fors~ irrl, i.M<e
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bare på min, i forvejen sparsame, natteso\ln, r.en på hele mit so.xlenterliv."

"Pn;;.ocis.s&l-m var æt altså case her sidst i nit 39. tyvende ræreri.dt", fortsatte Nielsen. "Jeg havæ gen

nem rq;J;en tid karlæt læget: på instiwttet og indtaget de nøje afr..U1te viderab:;.eril"'ger u:::en a~ ~. Ja,

jeg havde endda læst og forebered~ mig til langt. u:I på de sene natteti.r.cr-, far også cm dagen, at have lidt

tid tilovers til, at slGncles r.nl k:'eresten an. mEJn. der havde flottet sig l.--est for æ sidste SlJ-kroner.

l·!en så er c.et at Gerne IliErlælige udmttelsestilstand begynder <!t indfinde sig. hvor jeg føler !:lig 5C(;l et

styk.~e sanreroJo;rullet kopieri.ngppapir. et s-bfl<l;:e akademisk halvfahr'ikata, der ære flyder rred i den store

udænnelsesstru:l. Dlat synet af mine l:q,"€'r og forel~tat.eI"kcn gøre ondt helt ind i J:Iin udpinte

studentersjæL Cg s;'i er det at mine tanker begynder at kredse co. "KharnQ....Nie1sæ". Og ved tanken an aUe

de kære Inmp::ser, der m8ske allerede ~ gået tabt, bliver jeg grebet af fortvivlelse cg rro::ll.øshed.

Så:En havde jeg det altså esse her i sidste uge. Jeg var ~-r:agelsesvistgået tidlig til ro, (nen kune_

ikke sove. Jeg lå cg trak vejret i hidsige stao:ato--ry1:ner, lTl2l1S jeg tørrede koldsveden af panden cg for'

søgte at slappe af, for case at va:'e fr~k til den rn:ste dag:; dcceringer. Jeg havde fondseenCe og ral-

-la
sant lagt "Kharr.a-melsen" parat cg deri s.&ra1d cg pulserede svagt i I:rm3p:sen ved siden ar mig på mt-

~t. Jeg vieste det måtte kairne til mig i nat; for jeg kune fomaaæ at mit legeÆrt61~turvar

faldtot faruroligen::le meget og jeg var allerede begyndt at f~ æ S2d:van.1ige si trende t::rn:kninger i min

højre fed, ;,en:; jeg ligger der og~en alligvel begynder at dæe hal.

Og så. er æt, det sker! "Khanre-Nielsen" Spi.%oer pltrlseligt cg resolut ql af Ir'rMp:Gen og begynder at

S'.I"æVe lysende IU1dt i soveværelset. T'i)2ffi den udstroer mgle indeklemte grynt. l:en så s1:)!rer den med star

sikkerhed hen og lægger sig på nat:!xlI'det, hvor den beslut:sc:r.rt; og)luriigt bl.aCer fren till<2pitel 39. 's

en::lPll blanlæ sider. På dette ticlspu1kt sover jeg allerede d;ybt cg cg lTBI'eridtet er farl<mgts begyrxl:t.

Jeg drmrrer at jeg er fl cl<sar.'en. Jeg befinder mig i et ræ:rl<eligt stDrt run, hvor alle vægbillederne

uf Bertel iiær'Cer, af en eller anden grur-.rler blevet udskiftet na:l. store farvefotogrn.fier ar Henry Ford

r. Jeg skal lige til at nedfælde en af mine ~O'E'I"'.kalde1ige5rlningpkoostrukticner på eksaænpc:piret, tra;'\

får så øje på en lang og ranglet herre, san står cg flagrer r,ed begge anæ og ser 00 sem co. ncgen har

anbragt en linæl i ryggen på ban. Hm vinker mig til side cg siger nrl sin~ og hak.Jæn.:!e sterrre:

"Nielsen, De er jo en førsteklasses sbJdent, jJC-t6 sandt?".

"Jeg farsts&- ikke rigtigt hvac1 De ræner, høje herre", S\l""dr€r jeg.

"Lad nu ære V<ir'2, !'le forst.år s~..?m '..!limrl<:e"i; godt, hvad jeg rrener. De er en førsteklas."ieSSuunt, Nielsen.

Det fremgår "tyc!eligt af deres papirer. at De iJd<e ligner aUe de andre billige og d::Nne stl.ldenter, 5C(;l

er tilfre6>e og lykkelige over, at få lov at ka;me til eksaF..en og rrere EnLl henrykte for deres 5 klip på

stl..:diestøtt:eIDr-tet. Hvad ville De sige til, at få lov til at deltage i et vidensdkabe1i.gt u:::danne.1.se.=;

eksperiment, far så til g~d, at få et ekstra klip på kortet, Hr. Nielsen?"

"Tjah, det ved jeg såræx:l ikke, jeg forstfuo iWæ rigtigt hvor De vill"len.", siger jeg.

"Lad nu bare V2I'"'e ræd at spille duiJ, Nielsen. De spilder min tid. selvfølgelig vil De gerne have et el<stro

klip på kortet•. Det vil alJe. Ol

"km", s~1.eg..:g anstrenger mig for- at se lidt gladere 00. [~så fortsætter linelaen.

'Te er på gurrl deres halve starnarda:flJigelse fra rornalfordelingen, ja her på l<r:ntoret ville vi rd<;

sige, på gru:d ar deres staitiske usendsynlighed, blevet tdvalgt til at æltage i et helt nyt t..d:iannel.ses

d:Dn:miskf~. Er de ikke allerede stolt og spmdt, Nielsen.Tank bare på hvor stolt Deres

far vil blive af Den, når De allerede i r.nr-gen kan viderebringe ham Deres gl.ædel.1ge nytF.<:!. Nielsen.

Jeg forSOgte a~ li:de være rrecl at talge r.vxI skuffen, 'bnh"te pålen halve gris og den gpcle, der altid
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havde holdt på, at tIQ1 må yde f Ø[" rran kan nyde.

"Jasæn". skulie jeg lige til at i.r&ende, rren linealen afbrød mig og fortsatte.

''I'.1en først ~ Ce gennanføre en \.II1dernøgelse, Hr. Nielsen. Kan De se de B stakke b<:ger på t:oræt ær.

Disse stakke er u:1regr.et Jæd el<sakt videnskaælig pra:cisicn cg ee 7 af disse staK.(e svnrer r.ajet æje

til en uges t=ernun for en genrler.1'il1itlig studene. len De er jo en førsteklasses su.ærrc, ild<e szndt

l:ielsen. Så derfor ligger der en ekstra buzi.;e. Er De med, tlie1ser'.. "

"k:rn", sagde jeg lettere overrasket, cg forsøgte at st:r-dO:e g'..J:T':erne helt uh et~ smil, r.ers jeg han

kede ep i livrarr.en. llnælm selv sU aUereee helt tilfrec15 ud, rettede lidt på brillen, ræn fortsatte

5<1.

"Hvis De er en rigtig førsteklasses sb.Jdent, Nielsen, så kc:r.r:er De igen her ll'aIl&lg mrgen, pra;.is kl.

7.00. og læser og indlærer IiliIldst en stak 1x'lger an dagen, hele den kær.ence uge. Hver æg når De er fær

dig Ild en stak, kcmær De SIXlrenstreg;3 hm på mit ka1tor for at a.f'J..cEgze rcq:~xwt. X2n De forstå det, ltr'.

Nielsm?"

"'llh. jcda, lad mig nu lige se. Jeg får altså et eks"tra klip på kortet, og får nEske senere lov til at

deltage i forskningsprogrnt. hvis jeg i løbet af en uge kan lære det afrrålte pe:1SUl\ tilfredstillende

- plt.s det løse, i.l<ke?"

"P.rnJ::::ist, Nie1.sel. Og så lige een ting til, irrlen vi er f~. 1"'u ikke neget ræd selv at holde pause...-,

sid:!e at drø:m-e eller talke for ræget. Det vil bare OC.e1<!'gge eksperiræntets videnskabelige værdi. iJ.d<e

sandt Nielsen. Ol

I...inealens øjne kørte pludseligt et par ekstra gpnge nmdt i hovedet på hæ, trel så fattede h2n sig cg

pegede på en rærrl med siritt:.enJe blegnrle ører'. p::nade i håret og et t.srrlvan1igt start: st.c::pur l"a1g,ende

Oll halsen - cg fortsatte så.,
''liIIis De er en rigtig ferstek.lases siJ..rlent lir'. Nielsen. s&. gpr D=: på rrandag rnjagtig !"lv<rl de1ne flinke

U1ge student giver D6n besked på. Hverlæn rære eller r:ti.rdre. Er De rred, Hielsen. Siger- han foex. til

DEE. at De skal mIde pause. ja så mIder D=: pause. Sigel' han til Dem, at De skal. repetere. ja så repe

terer D=:. Siger han til D6n, at J)e skal l.a:se. ja så 1æ;er D=:. Siger han til.Dem. at De skal. c!n<.J;;æ. ja

så, d1h. tjah, såhh. drmI>er De. Og D=: f!Pt' det hele dagen uden cit kny eller sige ham im:d. Hvis Ee kla

rer eksperiJæntet tilfredstiller..de. så får De et ekstra klip på kor-'-....et. og der venter Dem store nuli.g

heder i f'rentiden her på kooteret."

Her sluttede linealen, men da han tydeligvis hNde svært 'Id at buldre. på gruLd af sin specielle r'jgkrrr

struktion. U1dlcd han at give mig ~nden, I1'Er1 nøjedEs med at give mig et lille nik, rærs han klappeC-e

mig olp:untrende på kinden. cg jeg kunne se at p::rradefYrens strittende ører, i lællEmtieen 1>.avde skif

tet farve og allerede var vlevet helt grmne af entusiasr.e - eller også har det været ~lse.

Ja. her afbryder Nielsen så imidlertid sin beretrlirlg og får et lidt ftava:rende blik i øjnene, trel tæn

der sD. endnu en af de hjernrr;er\.lllede. Ji'O'S han utålno::Iigt blader n::gle sider~ i .'K\"arna....Nielsenll.

Her flå jeg n:k i den videnskal:elige sarrlheds intereese i.ndsk;yde, at der' sikkert er gået~ tBbt for

es af Nielsens 39.~ optegnelse. For jeg når km lige reb:::p. at c:Q;;ervere, at disse sider irrleh::>l

der n::gle mftiske astrologiske skri:f'ttegn cg sære diagrarrær cg rocdeller-. altsæmen q:rtegret med en si..P

lig hvid cg uhselig hårdski..ft på sor'"...e sider. Jeg skal ikke her på dette spinkle grurll..ag kædte~

Lrl i en tolkni.'lg af disse siders betyåling iNielsers nareridt eller univers. j'Bl at de må have mrt en

wsmtlig betydning, ligger udenfor' enhver tvivl, hvilket jeg sluttede mig til udfra de gprSr.e STå og

5

for' et utra1et øje IJ..:::lten ui8cC7tiageli~e farveskift i riielsens rod--shakra: Da jeg på gr'I.lI'ld af min livs

lange og rnstcn proffessicr.elle erfaring red Nielsa1s sære Il'ru"eri.clt k"UlYle foma;r..e, at der her givet

vis lå et ~i.ndligt. og fortræ',gt konDih--uro.teriale ger;rt:. vilJe jeg ikke s&an ocen den rette t:iming

presse hm yderligere - o::: S'3&'I:!e der-for blo\; i smdet.

"Jaren, hva' så Nielsen. l\.1.arecle du.l.i.P.ealens undersr<.-gelse og fik dee: e1~tra klip på korte't., og hva' r.æ

forsl<rdngs?ro<~t, fik du leN at deltage eller hva'?"

Ken Nie.lsen stirrede imidlertid blot stif't. på mig ræd sit undersøgence blik, fnisede lidt nedladende syn

tEs jeg, O<J rystede på hoveæt. ren så fOM::sa'Cte han sin bereUti.ng med fOITlyet karis-:a.

"Efter at linealen havde taget afsked rred Il'ig, sker der, scr., du jo ved der ofte plejer i mine wareridt

n::gle rrr:erkelige spring og tidsrræsige f~oer. Jeg er- pludselig rovedkuls tilbage i eksarænslcka1et

igen, hvor vagten sidder og piller sig i l"liESen og Eertel Haarrler er igen tilbage på ~ene. Jeg sYal så

rra1d lige til, at rakke hi:'\ndcn i vejret for, at bede m et ekstra st-jkke kl<!dcep2pir, ræn så skifter hele

sceneriet ph.:æeligt igm.. Jeg befinder mig i en helt anden s"bJ:lentertid cg stirlentenu:J. ilI'StaUet er

1992 og jeg er blevet 32. De ekstra B-vitamin-tilskLrl, san du jo ved jeg har k:rt på la1ge. I'..ar alligevel

ikke kunnet starrl5e r:ri t progredi.ererrle hårfald. så den u::lgift har skuffet lagt fra mig, og nå affiffie

mig med at gå nn::tt rred en her plet på mvechn:len, der bliver ved at vekse, san et aæet oz.on--hu1. Til

ger-gæld er jeg nu blevet fætarsat san kcnsu1ent, di..reki:e i et af linealens rænge forkontorer' i det sto

re uddanne1sesdiret.

"ra. ræn så nå du jo ha.ve klaret 1.inealers eksperiJ;Ent, rlielsen.", siger jeg begejstret og ikke Well

stolthed. over mig egen sikre sans for logisk deduktico. Hen Nielsen derirro:l t:r'a!:.ker bare san saNanligt

irriteret på min::lvigene, S12lW:r opgivende cg fort:sætter- så sin beretrlirlg.

"Nå, lfErJ. hør nu her. teg var san sagt, ved en eller anden lll}'Stisk forbytning. blevet ansat i det Zl.

farn:ntor, san sorterede direh:te ~er linealen. Jeg havde i lebet af et hektisk seæst:er gerInanfr<Tt et

radikal t <r.5kol..ingskursus og fungerede nu SCIi', linealens udcm,elsesøkoro;ID;ke rnticnaliserirlgsekspert

og F'dlgiver. Af en eller anden grund, jeg ved ikke rigtigt hvor.for, havce jeg tcJget navneforandr'ing. og

Frk. f.i:rtensen på forlc.ontoret, ja selv linealen, kaldte mg l"'li il:ke li!!'.gere t:are Niehæn. rren titule

rede r.rig nieJ.sen. åu ved, sådan rred en lille fl""JlSk accent aimJ. Og et ekstra trjlc på den sidste stavel

se. Nå. r.en jeg havde altså fået et nyt grun:lrcdu1 i da:tæirrulation ræC berNik på udvikling af progrrnn

roer til CCT.Put8:r'-s"t'}ri.ng. kentrolog overvi,gning af den Oo.iektitre faktor student. SOl'l det blev kaldt i

lir.eal.ens inderl<IeCs. Deru.'over havc.'e jeg san ~ne1se af min flid og~ed fået lov at tage

et 5UplJlerende co--r.oful i ldJannelsesclt.cnxJisk retorik og individuelle p.:;y',(Q-te~, forræntlig fordi

Endaen og direktoratet crJSkece at udrvtte run tidligere sb.xJerrteq:oliti&>.e erfaring så q:rtir.alt san

rr1.l1igt."

',}bld da op, Nielsen. Så fik du alligevel ikke brug fax' det ekstra klip. cg så dig der jo altid så gerne

har villet være ~t rre forsKnL"Jg, il:k' Nielsen?"

"Ibld nu kæf1:, dit paphoved", sagde Nielsen, "Og hør efter."

"&:m selv du jo rdc ksn forstå, så J-avde liMalen store arrbitialer med udo:!armelsessyteret og mig og

han var jo kerrlt for', at være en nand med \/isimer og planer, en rrand der ville n:::get. Kort sagt, en

harrllin,gers ~. Ja, der gik såraJj iMæ en dag på forn::ntoret t.rlen at lirealen J-avde trl:itedt er:dru et

af sine utallige ci.rkul.ærer og forordrrl.rger, sem han sidenhen, i reglen da, cm stor respekt: cg anseel

se for'. far scr.J han selv betroede mig en dag på farkalret: "Det sdter nealig flere hanJer i arl:ejde,

Niel.sfu. Cg er der r."ffike nOf;et her i livet, SCr.! er 'Iiu"'tig"...re end arbejde. r:ej vel. der kan De selv !3e,

rlielshl.
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"Jarrcn,~ at 'tage plads, Niel.sål", siger linealen og fort:sætter, ';Fik De akstykke nr. 1Gl. 19. A.

Linealers øjne kørte p1u1seligt, sem de plejer i den slags kræ...-erIie situatirner. oogle, ekstra gange

rurlt i h'Jvedet; på hm,mm stiVnede så i det sarlvan1ige faste blik, og jeg ku1ne se hvordan linealen

helt urx::!:-ragelse;vist harlg lidt rretI skuldrene, læn så rakte han mig ro1:<:ltet fra det 17. foriccrrtor, der

bar CJIlersKriften: "f''"::læt nr." 947. 17. En l«lrt cpsurr.ering af den" aTSig:grii:xc'nde rygtedamel.se på univ~

12d CIS se".. ka:F.e til sagen, l/ielsen. Har De ~ir og blyant parnt?", og så fortsatte linealen ræd afirål t

stamefæ'ing.

''Sem det jo nck ikke k8n have forbigæt Deres~ed, NielSen, så har vi her i Direktoratets r.en

ge forkntar'er ligget vandret i vores arEi."orts sved for at forvurrlle universitetet til en rære raticne1

og effektiv art:ejdsplads, hvor alle, b&le brere og sb.lCenter, er glade cg ti1f'redse. Vi har skem

taget lærernes forskningsfrihed alvorligt, cg de er nu alle, l:x:Jrtset fra OCJg1e ganske få, blevet helt

fri for at forske. Og sem De jo ved fik vi jo meget pr-..:cist~t den gememnitlige su...'dents Caglige

infon;atioos--oplagr~citetcg sat derme sinTelse i farn:ud til de forskellige p:::sitive cg nega

tive s1:.arJdard.--Ceviatiæer ~ rnrmalfordelingen, således at hver enkelt stuænt nu kan bruge sit kliwe

kart rrest hersi.."crtsnæ5sigt. Er De rre:I Niel..s€n? Da'lne klippekort-vidensd::cer:ingrratio har vi jo, san

De ved. brugt san ber'egnirJg3faktor ved udfarr:ningen af univf'rsitetets farslæliige kvalifiYatirns--progræl

Jrer og dccering:;-mxJuler. S;:rn De ved, ~, har dette altsalmen V<a"'et en bragl:n!e succes, sem har

slr.cb-.:; grobund for en snittenCe optimisæ. teten alle J..:iTere cg sb..denter er rrere end begejstrede fordi,
det nu giver den railighed for nøjagtigt at beregle deres individuelle dcceringsbehJv ræd vidensd<abeli:;l'

eksakthed, og sålec.e5 t.rdgå tidligere tiders udenaTs-snak, slcser'i og verdensfjerne spekul.atiOlleI", sem

slet ikke hører hja;r.e på et rigtigt universitet, vel Nie:I..sen. Eortset fra oogle ganske få, rrerkelige

tilf2.lde, er l'""l.3ten alle blevet rr.ere glade og tilfredse, og arbejder nu veldisciplineret, qyre-flittigt

og effektivt OS kan igen gå I:ed oprejst paode, nx1e kinder og rank ryg, resten liSSCl:;\ her på kontoret,

ikke sandt Nielsen. Vi har da også:alJereæ fået nedlaet og a:f"skaffet ce Desre af disse ligegyldige

og ewerfll'Xlige viden~heT', og de få <:f>r errl:1u f>r tilbage, skal vi skam mk også f&~.digt: arstruktu

reret. Det har da heller ikke smrt:et på syr.pati-ti1kendegivel.ser. Sem De ved strønær det hver dag :-.ind

på Direktoratet ræd tc.J.d<eskrivelser og lyI~nsl·ninger fra flittige lo::rerre cg studenter aver hele landet,

sem i begejstreCe ard ønsker CG. tillylQæ ræd vores s~dende og ~"JålretteCe arbejde q; S(I;l~

venter på at få at vide, hvamår den store laill:;yle er endeligt fæn:li.:.~t. sem De ved, llielsm, er

vores endelige ml rred den store ka.l:v'le, at gp:e det hele rrere si.ri1:elt og CJIlerskueligt for cen enkelte

lærer og' s'bJdent, så enhver kender sin rette plads i det sta."'e system. Og vi er i sandhed også riet

et r.ajet stort skriDt :freiIad. Og det ville ca heller ikke V<i'I'e l'Y.:lget .prOOlan for CIS at færdigberegle den

store kaThyle, hvis ikke det var fordi, et I\;(t cg desværre ufanrlsigeligt prcblan pltrlseligt er dukket

ql. Der er dEsvaTe i.ndlØ:et et foruroligerY:le rotat fra Di.rektDratets 17. fc:rla:ntor, Nielsen."

o.j6V"rJd
"Jaræn, tlffitj\<ke nr. ~ .•.. ", sltulle jeg lige til at forklare, læn lirealen mig bare og S<.lgæ:

"sil, Nielsen, nu ikke Dere indvendinger. VeL De gør' som jeg har sagt. Hverken rrere eller mindre.Qi:

med, Nielsen ?"

"Aktsty'.dce~. 19. ~.? JrnEn, var det i]<ke 437. 19. ~., De t.ed m.", siger jeg averTaSlr.et og tager mig

til ozm-,'1ul1el:.

"Nu skal De ikke sige raig irTcd, vel tlielsffi. Jeg ved sl~ l.lI..t:'i'::!ræt hvad jeg tal an. Aktstykke nr. el.

19. ~ Er de !T.ed, hverken Irere eLler rn:inLu"'e. r:a, IlIEn det er i ,ovrigt også ligegylcli.e.<Tt. De kan jo sende

Frk. !·:ortensen ind r.ed cet senere, ikke sandt r-:i~n."

"HerTe JeTIini!", tmker jeg, ''I-lvad skal jeg dog gøre?"

,~rtvor- fanden i det edder'-brarrl--grønstegte.-helvede er aktsty\Gæ nr. 4'37. 19. ~. blevet af, Frk. l·brt;e(lsen."

l,:en Frk. lbrtensen ser sta:ti.g lige udkcdet ud. i sit lille frnkke arsigt, cg bliver ved Iæd at gentage:

Cg linealen havde SMrlelig ili..e li.g,:et på den lade side, må ron sige. For' ....... var ikke En elev,

stu:leni: eller proffes.scr udJver det gw.ske land, sem ildI:e hver d3g t<mkte på h<:lr.l og rre:rl<ede konsekven ..

seme af linelanes frerrsyneee og målrettede art:cjde. Og VOl"eS farl<ontor var endda 0CPå begyrrlt at bli

ve kendt i ud1.ar.Cet. Det var i kbet af ganske få år 1,ykkedes for linealen, at afskaffe al overflOOig

syildtid og ligegylåigt ch:nær'i på uliver'"'.=J.tetet. Ved hj;;!lp af h:ms dygtige~. r:tXleller

og diagraMner, havde r.tal1 i det hele ~et loet mere hUrl i ~ lOC'd det hele. Samtidic rred, at aUe nu

fik rrere fra hånden på kortere tid, var alle blevet Jære tilfre&e og glade. Tidl~~ tiden; 5;)lid og

bm:md på universitetet, havde læn forl..mg=it lagt bag sig. Jo, det gik .skzir.\ fra;-ad og det gik hLTtigt.

I...i.Itt1lens videnskatelige u::lær.nelsesekspedJiEflter var msten ly'Akedes fuldhid og ravde bestemt ikke skuf

fet rogens forvenblinger. Det var ly'.<kedes for linelaen, msten at få færdi."oberegnet cg opstillet sin

store kalJl;yle, saa skulle løse de sidste proble:ær. fm" alting endeligt var- helt på plads.

Hen så en formiddag hvor Fr'.<. fbr1:a'lsen og jeg har spn.D"'get t:h~ over for, at få lidt tid til esse

at klIme hygge os med, at få rettet ce sidte kcrrr.afejl i en af linealens llEI"'Ige fremragende taler, ja så

ve:r.ær linelaen tilbage :fra sin daglige, og siliært n:::k lidt anstrengerrle, nnrgenN1de get1I1fJi1 Di.rektD

rntuts 26 forkontorer. Og bedst sem jeg sidder ær cg lige skal til at give Frk. Dbrtensen et lille

fh:kt nap bagi, SO'!! hUl holder så neget af. ja så fyger linealen gennen farkmwret, rren uden at hilse

på. es, Iæd det sidsre lille cpntJI1trerre 'Zl. nik og klap på kinden san pi3r] plejer. ~ Frl<. f'brtensen

og jeg føler- os naturli.:."Vis lidt 5l"\Ydt, cg kigger skuffede cg~ på. h.i.rarrlen, TæI1 vi selvfølgelig

str'ak; klar over, at noget nå gå li.nealen på. Og det varer o:. -sEsænd heller ikke lær1ge, før' det lyder
;. ,

CJIler' højtaleren.

"Iuelsen • vil De lige ki:.:rn<e i..n::l på mit ka1tor et øjeblik. Og så tag lige alGty\Q<e nr. 1Gl. 19. B Iæd,

hvis De vil være så venlig. Fik De det, Nielsen, og se så ar:rubbe neglene.",
''Pyhh-ha'', t.ænker jeg , tmTer koldsved:n af panden og klør' mig nervæt i oz.crH'nill-et.

"Jæen, er det ikke aktsty'.-d<et an det nedlagte grovkøkken i KdJregergade, Frk. l·trtalsen.", hvisker

jeg i henders venstre øre. }'1en Frk. M:rlemcn ser' bare ud, sera m hun er blevet kodet helt ud og bliv~

bpre ved r:.ed at gentage, "GroW.ø'b.:en, grovkøkken, gr"GIIkøkken."

Jeg kaster naturli:;vis straks alt hvad je-.;:; har i ffinderne, inklusive Frk. l·b~ fra mig cg sp..rter'

hen til vores fine nye EDE-styrede arkiv. !"'..er taster jeg sili<ert og proffessiooelt 1Gl. 19. B. i.rd på

sk2nren, ræn kLn for, til min forfærdelse, at kOlStatere, at aktst.ykke nr. ~. 19. B. tilsyneladende

ikke ekSisterer. Det befinder sig i hvert fald iWæ i arkivet.

'"l'il di.spositioo", siger jeg så.

"GrcJvl.<dd<en, O'Ov'~, grov\<d<ken."

Jeg tager en hurtigbes1~opgiVB" Frk. J.Ortensen. Retter~ på slipset og fatter mig, in-

den jeg giJr hen cg banker- forsigtigt på æren i.n::l til linealens koo:OOr. "

~Ja, ~, kan bare i1'd.", lyder det irCe fra line1aern kCIltor. Jeg retter- hJJrt.igt ryggen cg haIi<er

qJ i livrenæn, irrl:!n jeg drejer håndtaget ned. Da jeg ål::rler- døren, ser jeg stralG, at Billedet af Henry

Ford I hmger helt sklm, og at linealen g;,r bek;ymret IU'ld. heme ved vinduet cg jeg kan 1;ydeligt høre.

at han vrider begge l':æ1å::r~t rrod hinanden bag ryggen, cg det forekcmær mig at -selv ~tteplanteme

ser redtrykte ud.
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Sl.tetet og i 'J:lsse ar Di.rekt:oratets 'Z1 forketrtocer.". rren sb. fortsatte linealer' ~
.rrlar De stadig papir cg blyant parat Nie1s€n. Det var godt. tlu spidser' De ør<>...me. Nielsen, for dette n0-

tat kræver vores allerstørnte~ og b€:slut:.so::T.t1ed. Detf~ af rotatet og de vedvarende ryg-

ter i Di.rektoratet'S forlmrrrnrer, at der er opstæt et helt llj'"t og indtil vi~ ufOlidarligt problem, på

flere al vores universiærer og institl1t:ter'. lV'gteme siger !'DælDbig at der synes at V<'irC opst:~t en

helt; 'fV! og r.E!'"'kelig Sygd:r.l blm:J-t lærere og sUJCerrter. Den er,_efter hvad vi indtil vidP...re ved, iktæ smit

tefar1ig, hvis r:En blot sørger for at U1dg;S. for ITegen i.ru:ibyn:les kcnta:<t. f·Jen den bro:1er sig alligevel

sem en epidel7li.sk løbeild, til stor ~ing rurdt an på ce r.ErJge institutter og her i Direktoratet.

cg det er en sag, 5CfiI vi her i Direktoratet, må se ræd rrajet alvorlige øjne på, rJie1skn. Der er s5J.edes

i..ndI.ci:et adsldllige~ klager fra visse arsvarsbevidste 1<'!rere. eNer at de iW.e ved hvad de skal

stille qJ overfor den tiltegen!e sygelige ligegylcli.Ø1ed, uti1:treæhed, lIEI"1g1errle disciplin og effektivi

tet, san er begyndt at brede sig hcs studenter og læ..r-erre. Flere og flere, synes at riJ. rundt cg,-halge

r.ed skuldrene. har mistet farven i kindf>1T1e, er sygereldte eller tdebliver sirrpletl'.en fra dccering&-rro

cIuleme. Og jeg kan ved D.rl ikke begri.1:e af hvi1k.engrurl, ru hvor det hele går så gcdt. Der har allerede

Vi':TE!t flere inlividuelle tilf2lCe af hvad mgle lærere \:.alder' fO[' det specifiJ.d.:e-kvalifikaticns-resi

stens--syndraa, 5Cr.l ser ul til at Vc':TE! en fOI1":l fO[' resolut hysterisk tilbageir.ming 0VErf'0[' visse af v0

res ellers ~"€r1de åx;ed.r~Uler. l·ro i.J.<ke rok ræd det, l-lielsen. Der.går. ogpå rygter an, at

negle ar cm er begyndt at a:rgani.sere cg samle sig, såæn hel t på tvOTS af' fornkelle i klippekort Q;!;

vidensdx:eringer, cg det kan De jo rok fcrstå, at vi nå se ræd rrajet alverlige øjne på, iW.e sandt

Niels6l, f O[' det er jo iW.e lige det, ær er rnthingen ræd vores stnre kalkyle, vel. 1,1::0 det kan De alt

samen læe mere an i rotatet. "

!-er stoppede line1aen ~llSeligt og stirrede i flere se\<;J..mC.er så stift på mit ozcn-hul, at det rnsten

føltes san an det begyndte at~e sig saTIæn. r·m så rartsatte han hvor hari. havde sluppet, og sa,gæ:

"cg det er lige pra::is Ger, hver ~ kam'er ind i billedet, NieI.sen."

tJÅrr'h, hvon:an det?", sagde jeg O'ærTaSlæt."

"Nu llir.e så utålm:xlig, vel Nielsen. Har De stadig papir og blyan:t. parat. Det var godt. I·;en hør' så her.

Jeg har igen fæt en af mine fre;ragende ideer' til hvordan vi \<an angribe problemet Iæd den lll:a"'r.el~ne

sygCa':\ og eJe vedv<lrencle rygted<Jnnelser. Det hele er sårald i orden, og De er allerede fta i mrgen af

blevet bevilget 14 æges ar1ClV fra kontoret her, og så r:i vi jo se an Frk. I·brtensen kan klare ar'tdvet

uden Deres hja'1p, Uke sendt Nielsfu. "

"Jaæn, ih d~, 14 d<.lges O['lov, det er sandelig da altror meget", sagee jeg, helt .overvældet af forvent-

""".
"Ja, ja Ilielsen. S1:;yr Da:! I'U.I lige lidt, ikke. !·Hri.rlgen er jo i.J.'!..<:e, at DE skal mIde ferie, rrand. Ena-

rere tværtiJJcd."

"ÅrrtI, jar.cn jeg træde ellers lige.•", skulle jeg lige til at sige, men linealen afbro::l. mig san sæd-

vanligt cg fortsatte.

''Ti nu stille, rmnd. Og 100 være nm at afbryde mig hele tiden.ce lar san dag!: 14 æges orlov her fra

kcntnret og rreligen er så, at De farida:!er Den sem s1l.rlent cg tager ud på tiUversi.tetet og mdersøger

den rrærkeli.ge sygcbn og rygtedamelsene, .!?JUdigt og ari\yggeligt, så vi kan kame helt til bunds i dette

her, og få fanliggjort voræ ku.l.k,yle. Er De ræd;' Nielsln. De rro:Ier her i norgen til sædvanlig tid, cg

så tager vi samæn ud og in::!I«±:er det rø:lvendige u:.ls~, wj og rraterialer, så De korner til at ligne

9

en rigtig sb..rlcnt.

Ja, det Vclr slm:nC det hele, !lieIsen. J.ffi lige en t:irg til, irden vi er f.:Erdige. De ro~ se at f ti

gjort noget ved det r.li:rkelige hul De har i æret, Niel~. Det kan De jo ikke gå ruili. med tLe på uni

vernitetet sc.r.l su.r:'!ent, vel Nielsen. fik De det hele, og hæk så lige, at~ Frk. ~brænsen ind ræd

aktstykke nr. 417. 19. B."

,-
Her slutrede lir..elaen, gi~ hen og rett.ece lidt på!lenry Ford 1,- læns jeg gik tilbage til forkonret. Du

jeg kaiJ~er url fra linealens kentor sidder Frie. r·brtensæ stadig og ari:ejæt' på linealens ka:mfejl. ~

æ. hun ser r.lig siger hun.

"Jaæn , lille Nielsen æ.. Hvordan er det da De ser ud. Hvad søren er der dog sket? Jeg synes De ser

så iræt og mellemfornøjet ud."

"N21"h, jaræn, jeg, dl, det dl, vi. .Jaæn, jeg har fået orlov, Frk. r'brtensen.

"lhh, det lyder vehnk spmdenCe og cejligt rli!!u;en. Så lar De jo og;:;å. tid til, at tage en tur på larrlet

Jærl familien og læe nogle flere af linealens pragtfulde taler, ill;;e raeL~::"

"Jch, jeh, det g;rr jeg vel. ,,:en har De f\.Irrlet url af hvad der er blevet af aktstykke nr. 417. 19. B.,

Frk. l;brtenser\."

"Janen, lille Nielsen, det har vi da slettet fta arkivet, har ce allerede glemt det?"

"Hvaffor noget?! Slettet fra arkivet."

"Ja, Nielsen, Den slettede vi skisæ da, efter at linealen i sidste uge cnsider havde faet~et

s1utseddelen cg solgt det store groWddærl i Købægerg2de til ham der. den der pane og I1]'delige skotøjs

forhandler fra Åloorg."

"Årr'h", sagee jeg bare og satte mig hen f O[' at spidse blyanter, irden jeg skulle til frisøren med ozt:n

hullet.

Ja, her afbryCer Nielsen så igen sin beretning og bev.:::gede ta1estæm cg jeg spørger naturligvis intet-

=ret.

"Nåsren., hva' så. Nielsen, hva' skete der så? lIavCe linealen bare så'en uden videre solgt ~kkenet,

eller hva'? Cg så til en skotøjsfortJarrller fra Åltorg. l::l3 hva' ~ den rrærkelige S)'gcbn, Nielsen, fardt

I u:l af ee-c eller hva'?"

j.en Nielsen var msten ~e til at få et ord url af. Han tog bare enÆurk r.ere af den kolde kaffe og kig

gere -t2.vst og ur.,:!edigt pti. Cc;1 slidte L"m3pClSe~ Så klapped~ han resolut "1-(han;a...Nielsm" samen, Tl"eP.. h<::'J

så rurtigt et stykke krøllet papir op af i.r.derla:men, sem han L'U' hj21pe mig påstod var en materialiseret

I"3TIi.nicens han havæ re<brngt fra sit 39. tyvende r:areridt cg sa:1 var korræt bæ i rende under bans orlov

og fanlen t.:de på universitetet.

"~rh. lad I'U.I væ' r:ielsen", sagde jeg, "den køber jeg altså ilQ.æ."

l.m så rakte han sedlm over til mig og sagde. "læ3 selv. s.--i. ordner jeg en al de hjermæru1leee iIær'E.

og fir ud og.sætter vaxiI CJ'II&' til en karrle ~fe."

"J'ljah, ja, Q{ , ruelsen, den er god ræd dig", fnisede jeg og følte f~igtigt på papiret, lisscm far al

~oevel at vise min respekt for Nielsen og papirets hinsidige he:rkmst og~. Den krøllede lap papir

bar overskriften: "1'il overvi.rdelse:n ar 5 rrcra.l.ske_y;ri;.kelighede::r ved at brirge de stu:Ermdea kaTp !!Od

lirea1en til sejr.", cg så fortsatte den:

'ten san iæg vil bekmpe kwt. uvidenhed, b.1I'okrati cg STålige intriger og brir.ge karpen !!Od linealen

til sejr, og de.-r.ecl g;:;re sig herre eNer sit eget liv, nii. overvi.rde følgende 5 ~eligfteder hæ sig selv

og <::nd!-e.



'om ro have ,ro til at '" '" sige ,""",""en, og hond1e , =ererstooæl~mo.' ~_~lun ved, sel'~ ",:0---[
kan være svært, og selva;1 sardleden alle VEgJle forties og tilsløres af de r.-.rgtige, af sa-interes.ser cg

af sr.iUighed og CPp::lrtI-misrre, blandt ens nerr.este. r

Hun må have kløgt til at genfæTskL!e egrle såvel scr.l de rægtlges rr.ani;:ulatimer, seh"OO Cet: kan være !

svært og selvan mmi.pulaticr~alle vegne udl~æ ancerlecles eller berngtes son værende i er'S egen in-

teresse.

Hun må have evne og vilje til at øve indf1ydelse på sig selv cg andre rærnesker, ved at kunne give l.rl

tr,jl, for' sit eget liv SCT.1 bevicst talkf.:l1de og hru-rllende Iænneske, san lidende og els1\l2l"1Ce lTCn.'1eske.-For

M såledei undg.%.r hun selv, at blive en de! af de rregtiges fordrejede rragt, san ger vanvid til foIlU.lft,

rædld::eri til solidaritet, had til ~lighed. Kun ved at udveksle solidaritet lTed solidaritet, tillid

m.;d tillid og ~ligtcl ræd kærlighed, i kct'lkret ITD'neskelig handlen, kan hun blive en del af det sar:de

rrenneskes virkelige ~Di; og gøre sig~ SQ:l sl<aberxle kraft og vd::en, i karrpen tred de rragtige.

FClr"SÆllm rrdlan den hl.J'l'EJlistiske gcde vilje og den vi.rKelige sccialistisl;e solidaritet, er ikke at

den gccle vilje bliver besejret fordi den er huranistisk eller ged, læJl fordi den, i m:::d<xrln:irg til den

kaJkrete sccialisæ I er svag.

fun rrå haVe c!ærrekraft til at kunne skelne mellan alll'6le interesser og sær-int.eresser, lTellEm~

og rra:lløbere. og c\ø;"rækraft til at kunneg~ såvel de rragtige sem sig selv, selvan det kan Vi:!-

re svært og &mækraft til at 1aJnnc tale og harrlle på rette tid og sted. For kun således kan hun forbin

de sig med den i hvis ha1Cer, den sande rænneskelige, skabende rragt er lÆSt vi.rl<:san. Kun ved sin egen

ihr..ekraft undgår run at kI:::mæ til at virke forwwes.

Hm må have engagerrent og list til at vinde sig selv og andre for den samæ sag_og de sarrrne Il"dl, for

kun gennen herlc:!es ege~ engagffil2l1.t, kan hm~ andre engagerede i kæpen for det~igtskaben

de rænT'.eske og det sXaberLle rrenne:skelige samfurxl.

Vor tids store tabu blandt studerende er at de studerendes l:ev2:ge15e blev splittet og besejret cg h::>ldt

ep med at bev2ge sig, ikke fordi tx."II'«gelsen ikke var ged no\.;., men. fordi de:n var for svag, ilIke fcdi æn
v_tv-'

lIØlg1ede mUl, rr.en fordi de var for kort.:sigtede, ikke fordi den~ var bred, rrm fordi den spredt, :lld<e

fordi den v<Jr' for teoretisk eller for praktisk, rr.en fordi den ikke foreæde teori og prnl-sis, :lld<e fanli

den iY.ke ævde mål, men fon:ti. den ikke hc'1vde f2Ules r.ål, ikke på gruld af t:bjektive~,

at.se sandheden Cf;I sig selv i ojnene, ild<e fordi den rrangleæ kløgt, men fordi den bnkate kkgten til

interr.e stridi[;heGer, ikke fordi cIen l7INlglede evne og vilje, men fordi den ikke evnede og ville gpre cp

med egIle far'Crejeee r.agt- og p::l1itikfonrer, ij(ke fordi den rænglede OO;r.ekraf't. n:en fordi den selv var

foroaa:Ende, :L<kc fordi den rænglede list, men fordi den selv led sig overliste. IWæ fordi. den rrmgle

de r.rrl. kløgt, evne og vilje, darmekraft, list og e:w.agerrent, ræn fordi den :ikke forenede disse rroral

ske menneskelige egenskaber i em og same ~else, og fordi den led sig gribe og l.aaæ af cbgpci an

at der ikke er alternative han:ll.e:uligheder."

Her' sluttede den krøllede lap papir ligeså stor1:Bler.de S(IJl den var begyrrlt. -cg jeg skI.l1.le~ lige

til at afkræve Nielsen en fornuftig fbrldaring på alle disse beskyldniJ1ger og hele ætte sb..rlentikose

dilletanteri. 1>61 netcp san jeg kigger ~ fra det krøllede papir em3ger jeg til min for"Skr'ækl<e1s at

jeg er alene i n..r.rret og at ~lielsen er SjXlrkstf~. />tåske er han U:E for at lave kilTe, tinkE!l"i"',,,
Jr.01 hører så det spilkogende vand OCble trle i kd<;keJlet. Jeg kigger mig lidt gysende rundt i Stu:lenterl1U-

11

set, ræn råber så u... .... :n.mret "Nielsen, er du der", llH1 mine ord gjalder bare hult LS"bJdenterhusets

1rmæ ldaler. Og bordet vi ær siddet ved er cg.'lå san htæ;t, der er hverken en hjerrrærullet eller en

sjat kaffe tilbage, Imapasen og "I\harna-Nielsen" er cg;å san fon:la1pet.Jeg sidder lidt cg ta'iger, rr.ens

jeg pnJVer at taee mg sæmen. ræn synes si;. plue1.selig at je'b k2n fOI'flB;læ en.svag, æsten lyrUes knitren

der lyder. sem kun en slidt :IrraIx:se kan lyde. t,ro s& forsvinder den ~.

Jeg S',jI"les det er san an je& sveder lidt ~.er at jeg hel1er~ r.u se at vende !E5E'n l\jerr.ad til ni&.en.

Jeg rejser mig og da jeg karIi'er Lrlenfar tager jeg et par hurti[:C snif af den frisk~ rorgenkulC6 cg ser

at avisbudene allerede har travl ræd at cr.rlele dat;ens I'a1sler, så irgen går glip af dem eller ugens

horc:6l<q:I. l·ro højt oppe over SbJdentertuEets tag, på den KøbenhaVI"LSke himrels store blå hav får jeg så

pluelsel~ot øje på Venæ, der ikke står i heksens r.lE, ræn står og blinker, let grm1.igt, og dejlig kø

lig og ren, klar og konsistent og til at stole på.

Jørn Graal:ek Nielsen.



~'ny-lejren stAr for at blive- lukket ved en tvans_ ....Ktion
og kæmper i ~jeblikket for at overleve. I den an ning
har vi rejst en tipi på Christiansborg (folketinget)

o~ i den anledning mødte en lille fl~k BZ~ere, Christianitter
0,11; Nordlysere hinanden for at lave "De frie steders

manifest". Ebbe Kløvedal Reich førte pennen .•

-, .
(
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FRIOMRÅDSLOVEN
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DE FRIE STEDERS ~NIFEST

De få. frie steder i Danmark kæmper en vigtig kulturkamp.
Den 9zlder retten til at være forskellig.
Den 9zlder retten til at være fælles.
Den gzlder friheden til at prøve på en anden måde.
Den gzlder friheden til at leve. som man vil.

Et samfunds kvalitet kan aflæses på. hvordan det behandler sine afvigere og
unormale - såvel de frivillige som de ufrivillige.
Samfundssystemet skal hele tiden prøves af på det punkt.
Ellers stivner og dør det.
Do frie steder i Danmark er meget forskellige.
Oq det er ikke altid. deres eksperimenter lykkes.
Men hvis de ikke var der. ville alle danskere blive meget mindre frie.
Så ville der kun vzre den normale lønmodtagermAde at gøre tingene pA.
Ingen ville vide. om de va19te den af egen. frie vilje.
For der ville ikke vere andre muli9heder at sammenligne med.
Samfundets sa~lede fritid vil voks~ i fremtiden.
Det vil blive studig vi9tiqere. at danskerne forædler o~ eksperimenterer med
den kunstart at slutte Si9 sammen.
På så mange forskellige. fredelige måder som muli9t.
De frIe steder er pionererne J den kunstart!
De frie steder er sikkerhedsventilerne i et samfund med overtrYk af nervøs
normal i tet!
De frie steder er demokratiets nødvendige modbillede til de pyramidalske.
bureaukratiske magtapparater!
De frie steder er fredelige. Og derfor forsvarsløse ovi, for alle former for
milItaristisk tvang!
Derfor må de frie steder støttes af frie folk overalt.

Kære dansker!
Det her gælder din frihed til at opfatte dig selv som menneske _ 09 ikke kun
som normal lønmodtager ejler arbejdsløs.
Det gælder din frihed til at væ1ge selv.
De frie steder skal leve.
frøstruplejren skal blivestående.

I de frie områder er det kun straffeloven Og frivilligheds
prinsippet der er gældende lov •••• og tyngdeloven!

"lovenelI i friområderne "~rorll så og sige ud af hvad folk
finder ri~ti~t.

Bemærkninp;er:
De frie områder der x••Bit reelt eksisterer, varetager
allerede nu vi~tige samfundsmæssige funktioner. Udover
at ~i~ folk tag over hovedet i en trængt boligsituation,
så er det i~vene sociale miljøer der ofte gør at folk

"der har haft det svært" kommer på benene, finder et
ståsted i meninRsfulde sammenhænge med andre mennesker.

De frie områder er alså virkende modbilleder til de dyre
statsli~e behandlin~s institut~oner, hvor folk kommer
i~en o~ igen (statshospitaler, fængsler o.lign.)

Både økonomisk~og rent menneskeligt varetager de frie
områder alså vi"ti~e samfundsmæssige opgaver; der slet
ikke bliver mindre af at de yderlir,ere erlrsociale eks

perimenter~, som vort samfund måske kan lærer al,ai~ vi
en da~,kan by,,~e samfund der er is tand til virkeligt
at ta~ hånd om vores fællesproblemer ••••

Praktiske problemer: l) Formuler~ig af lovfnrslag/ arbejdsgr.
. & I~.. 2) Momsenproblemer med lov~

p:ørelse ~) Hashen
4) Hvem skal bestemme og give status

af friområde

,I
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KÆRE ARBEJDERPARTIER OG FAGFORENINGER!

,.
H~R VI NOGr GARANTI FOR AT THYLEJREN IKKE RYGER PÅ TVANKSAUKTIO~

OG DET ER DET VI SELVBYGGERE ØNSKERI VI VIL HA- LOV til at være SE
byggere og overholde loven, selvom vi har lav indtægt, og det er j

bare for sjov vi vil ha~ lov!

Superfos fik 30.000 for at forurene en hel landsdel.
Thylejren fik 600.000 kr og 98 Øre i BØDE for at nogle thyboer
byggede lokumsskur uden træk og Slip. VI VIL HA' LOVl!tl. .

Men vi har kun Danmarks RIGES grundlov.
Hvornår får vi ~n for de fattige??

bør æmdres, s~ det er muli9~
•selv at bygge bolig til en

Mener I ikke også by&landzone lovene
for "prOletarer" at kunne få lov til
pris der kan betales????

DE FRIE STEDER VIL HA~ LOV!
Hvorfor bliver man ved med at true selvbyggerlandsbyer, hvor be
boerne selv bestemmer, hvordan de bygger deres by? De kan åbenbar
som vi nu har set med Christiania og Thylejren, godt finde ud af ;
bygge forsvarligt godt. Selvbyggerlandsbyer har det fortrin, at l.
lønnede også har frLhed til at bygge villaer med have og hobbyværJ
til forøgelse af deres trivsel og velfærd og sundhed, UDEN at dett
koster samfundet noget.

".

Det burde alså ikke være no~et problem at samle en
arbejdsp:ruppe omkrinr. "sap:en" - folk fra Christiania,

Thy-lejren o~ BZ kunne ta sig sammen.

TIPIEN kan i dRn forbindelse bruges som samlings

sted Cor det videre arbejde i tæt samarbejde med

rolk.t1n~et •
MOlISEN

2) I røl~e frlvilli~heds-prins~ppet, sør~er de frie
omrlder selv for en "el':en"-moms, der går i en "fæl
leskasse" til sociale roranstaltnin~er i friområdet.
D, nl6idvendip:e bloktilskud fra staten v~_l således

blive mindre, mens folk på dBn anden side bedre og
bEdre vil kunne realiserer idealerne om selvforsyning.
Den omtalte "konkurranceforvridninr.1l i forhold til det danske
samfundets øvriF.e virksomheder (værtahuse o.lign.) vil

sIledes trivitlir.t udli~nes.

formulerinp; af lovforslap;/arbej'l :UD.!!L

l) SF har under Rys~ade erklæret si~ villig ~l at
stille forsla~et. Kontakter til de nødvend.i?,e
politikere er sket r.en~em sa~erne med Thy-lejren

Christiania~~ BZ, der lir.eledes har skabt de
nødvendE~e kontakter til mennesker overalt i
samfundet, der ner det positive i de frie områder,

o~ 80~ vil ~øre nor,et for dem.

}) HASHEN
Alfred Dam fra tiDen særlir,e styringsgruppelIChristiania,
udtalte i foråret på et møde i"byens lysll~.lIat man da
havde snakket om en "Amstedam-Iøsningll j,f problemet." - J

Kan I ikke se det u-re t-færdige i at enhver ~proletar" (med års
indtægt på under lSo.ooo) er henvist til, kun at have lov til at
leje et bur i en skyskraber, hvis han ellers er så "heldig" at

kunne finde en sådan????

4) Hvem skal bestemme o~ give status af friområde7

Folketin(et,den lov~ivende myndi~hed~bestemmer.

SF har i den forbindelse arbejdet med tanken em en
slar.s Uetisk-råd" li~esom i gensplejsnin~s ...sagen, hvor

lær.rolk D~så har plads. Deres op~ave viIavære i samråd
med tolketinr.et at ta~e atillin~ til berettigelsen af
de tolke-rejste krav om fri-områder i de forskellir,e
e~ne af landei. AIs~ folk rejser krave~ lokalt, o~

politikerne tar.er atillin" nationAlt.

Kærlip: hilsen
Andre Nordlys Thomsen

",._ •• Un~~lv~ n~ Cnrsten Nordlys.

INGEN ALMINDELIG DANSKER KAN IDAG OVERHOLDE DANMARKS MILLIONÆR

VILLABYGGhVEDTÆGTER, SOM DE ER NU

Med venlig hilsen
og håb om snarligt svar

Henning Samson Skov
SKOVVÆRKSTEDET

El(le)skovstien 1

THYLEJREN, Gl. Alborgvej 16

Tlf 07 - 991314

Fortiden i Tipi~en på
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NAVN: Det Ny Samfund.

I"lEDLE"SSKA8:
So••edle••er kan optages alle, der ti:lslutter sig Det Ny Samfunds
forlIlAl.

GRUPPER:
~edle.merne kan organisere sig i grupper der anmelder sig, annerkendes
og opløses på et medlemsmøde. Grupperne orienterer om pAt.nkte og
foretagne aktivit~ter, samt forel.gger evt. regnskab og budget pA
medl...s.edet.

For at realisere dette, arbejder foreningen for:
2) at udvikle og bevare land- og bymiljøer, der er i overensøtem~else

med for.AI.t, herunder foreningens grund i Frøstrup.
3) at medvirke til at udbrede et teoretisk og praktisk kendskab til
bAde l) og'2) med teater, folkemmder. sommerlejre etc.
4) at styrke medlemmerne9 sociale solidaritet indbyrdes og med andre
grupper i samfundet, med henblik på at styrke deres muligheder for at
kampe for deres ret tig heder.

general
general-

B A S T A I

GENERALFOR5A!'lLIN6:
Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende ~yndighed og kan
tr.ffe beslutninger uanset de fremmødtes antal.
Beslutninger om vedtægts.ndringer, valg af ny administrationsgruppe.
bestemmelse af grupperettigheder, opløsning af foreningen. samt
økonomiske dispositioner, der overskrider 10 ~ af foreningens formue,
kan kun ske på generalforsamlingen. Dagsorden herfor vedtages pA et
medlemsmøde og indkaldelse af generalforsaml~ngen skal ske skriftligt
til alle foreningens medlelllmer med 14 dages varsel.
Både dagsorden og de på den opførte punkter vedtages med allllindeligt
stemmeflertal.
!'lindst een gang om Aret indkaldes til oridinær generalforsamling lIIed
følgende punkter pA dagsordenen:

valg af referant og ordstyrer,
beretning fra administrationsgruppen med forelæggelae af revideret

regnskab,
valg af administrationsgruppe,
valg af 2 revisorer,
fagtl.ggelse af kontingentets størrelse,
fastl.ggelse af lejrper10de.

Forg1ag til dagsorden indsendeø senest otte dage for
foraamlingen. Senere fremkomne forslags gyldighed afgøres af
forsallllingen.

enkeltes og
og deres

sund balance

mellem de
ene side
opnol en

overensstemmelse
udvikling pA den
anden side, for at

rORKAL: For~ning~na formål er
l) at arbejde for ~t aamfund med direkte demokrati, global bevidsthed,
f.lleseje og brug ai jord og produktionsmidler, hvor der er ~kologisk

balance m.llem natur og samfund - og hvor grupper og fællesskaber giver
plads til og øtøtt~r de enkeltes udVikling. for derigennem selv at
kunne udvikles.
På samme "de ti19igtes der
gruppernes psykisk/Andelige
materielle aktivitet på den
melIe. teo!i og praksis.

0KONO"ISK GRUNDLAG & "EDLE"5KONTINGENT:
Det Ny Sa.funds økonomiske grundlag udgøres af medlemskontingentet.
Kontingentets størrelse fasts.ttes pol generalforsamlingen og tilfalder
forening,8ft, der d~kker udgifterne til 0.N.5.'s fallesfaciliteter.
Kontingent.t forfalder til udbetaling ved det ny kontingentårs
begyndelse~d. l'ste "sj.

AD"INISTRATION:
Der valges en gruppe pA tre personer med tre supleanter.
fællesskab modtage og vidregive alle udefra kommende
9amt passe.foreningens arkiv, regnskab og kasse.

Gruppen skal i
informationer,

"EOLE"SI"lØOERl
"edle.s.ederne er den eneste myndighed udover generalforsamlingen i
alle foreningens anliggender. Økonomiske bevillinger skal dog
forel.gges et medlem af administrationsgruppen før de kan vedtages.
"edlemsmød.r afholdes efter behov, dog mindst den første tirsdag i hver
måned, hvo~so.helst. Dagsorden herforkoordineres i Thy mindst 24 timer
:før.
"edle.emOdets funktion er:
Forum for debat og iastl~ggelse af f.llesaktiviteter. Stillingtagen til
enkeltmedlemm~rs og gruppers arbejde. Indkaldelse af kommende møder og
opstilling af dagsorden.


