
REFERAT TIL FAPIA-MØDE 11/10 2017 
1) Valg af dirigent: Katrine 

2) Valg af referent: Michael 

3) Trivselsrunde: Alle har det fint – mange har været/er syge 

• Tilstedeværende: Cecilie, Lennart, Katrine, Olivia, Ditte, Cecilia, Frederik, Michael  
• Grundet sygdom er bestyrelsen reduceret til 6 efter udvalgenes besøg 

4) Opsamling af to-do-liste: Ö 

5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: 

• Lønfordeling rykkes til punkt 9 
• Louise træder ud af bestyrelsen. Hendes opgaver skal fordeles.  

6) Fastsættelse af næste møde:  

• 11. Og 12. December lægges til afstemning.  

8) Besøg af udvalg: 

• 17:00: Fuld Fontex 

Budgettet gennemgås af FF. En af FFs primære udfordringer er faste udfgifter. Dørmænd kan 
påvirkes lidt, men er allerede presset ned. Blå mænd og rengøring er ”ærgerlige” poster – men de 
skal desværre betales. Der er blevet holdt møde internt om den manglende indflydelse fra 
festforeningernes side. 

Mad er med, men betales altid ind i form af billetten. Når der er mad kommer folk tidligere og 
køber derved mere i baren. Sommerfesten havde overskud på 10.000 kr. FF vidste ikke indtil nu, 
hvordan moms-betalingen foregik. Fest med mad er altid en fordel, men kræver også det mere 
arbejde inden. 

Rus-fest kræver altid mad ude fra, idet FF her er amputeret. Pynt er der, der kan spares. Den er som 
sådan overflødig, men også stor del af identitet for FF – det forsøges at gøres billigere bl.a. ved 
større indkøb. 

Koda betales – den afhænger af antal gæster. Samf’s kasserer har foreslået at dele Koda-afgiften, 
hvilket kan skære en procentdel af den.  

Kapsejlads er reelt set underskudsforretning. Kasketterne ønskes billigere og solgt til samme pris, 
dvs. med indtægt. Måske ølsalg ved træning. Intro-byggeri og promovering (sang,video etc.) er de 
dyre poster.  



Nuværende overskud går til at indhente en februar-fest. Der er en tendens til mindsket bar-salg pr. 
gæst. FF spørger: ”Hvad er FF’s handlerum ift. sponsorater?” – dette skal tages op videre på mødet 

• 17:30: Hyggocampus 

Forbruget justeres ind afh. af deltagere. Idet der kom færre end forventet til ”Landmand…” blev 
udgifterne justeret ind til 290,92 kr. Forskudt regnskabsår er blevet overvejet for at kunne bruge 
nogle penge fra julebanko resten af året. Moms indbetales halvårligt, hvorfor en halvårlig 
forskydning muligvis kan lade sig gøre. Fred foreslår alternativt, at rammeaftalens økonomi øges.  

Forslag: Såfremt at der kommer underskud til julebanko – ønskes det at Fapia dækker dette 

Udgiften ved julebanko er nogenlunde 5000,-. Kapsejladsens morgenmad og shots har udgifte for 
2695,-. Sponsorater til Kapsejladsen er forsøgt, men det er ikke lykkedes. 

Deltagelse varierer fra 5 til ”landmand…” til 200 Julebanko. Der arbejdes ikke med beløb pr. gæst 
eller minimumsantal gæster for afholdelse af arrangementer.  

Fapias stramme økonomi kan som sådan kun mærkes på de fjernede snacks-penge. Rammeaftalen 
vendes ift. 2-3 arrangementer i stedet for 3 arrangementer. Der prisdifferentieres kun ved 
arrangementer ved tilmeldinger. Dette skal specificeres i rammeaftalen.  

• 18:00: Revy 

Svalegangen og øvelokaler er nye – udgifter kan ikke forudses fuldt ud. Derfor gås der lidt i 
underskud. Der kontaktes nye sponsorater hvert år foruden de kendte. 

Alle de angivne sponsorater, Monorama og Svalegangen er sikrede. Det vides ikke præcist hvor 
meget udstyr Svalegangen har tilgængeligt. Antal billetter er usikre grundet manglende 
weekendforestilling. 

Der er overført 10.000,- fra opsparing grundet ændring i rammeaftale. Dette gennemgås senere. 

Storcenter Nord kunne ikke tilbyde den ønskede uge, derfor Svalegangen. ”Fængslet” kunne heller 
ikke, derfor Monorama.  

FF fest er rykket til fredag, fra tidligere lørdag, uden om Revy-bestyrelsen – kun notits om at 
rokkeringen er foregået. Man har valgt at beholde ”samarbejdet”, da det er en fin tradition og et 
godt samarbejde.  

Det foreslås, at Fapia, på vegne af udvalgene, forsøger at indhente en aftale med eks. Silvan og Stof 
& Stil for derigennem at få favorable indkøb, idet Revyen er for lille til selv at få disse aftaler. 

• 18:30: Kursusgruppen 

Budget bygger på 5 kurser og foredrag, dvs. et halvt semester, og dækker derfor 13.000. Service er 
2-300,- pr. kursus, hvorfor det løber op i de 5.000,-. 



Der gives for max 150,- i gave til foredragsholderen – oftest 100,-. Der forsøges forhandlet med 
foredragsholdere.  

- 1.000 kr. af Fapia-penge ved kursus går til honorar til kursusholder, hvilket trækkes fra det 
samlede billetbeløb. + service etc. Samlet set 7500,- pr. semester. Gæsterne tager selv med 
til kurserne til hinanden – økonomisk og socialt incitament.  

Det veksler meget i deltagere ved foredrag. Der serveres snacks og kaffe, hvilket af KG vurderes til 
at være de 150,- pr. foredrag værd. Bemandingen er presset for nuværende, men det kan godt 
fungere. 

Egenbetaling for KG-medlemmer ville synes urimeligt, idet der lægges så meget arbejde i 
planlægning og afholdelse af kurser. Det pointeres, at andre udvalg betaler for selve deltagelsen i 
deres arrangementer. De fleste køber med Fapia-medlemskab. Der ønskes fra fapias løbende 
opdatering på hvordan det udvikler sig.  

• 19:00: PIF 

Der ved Polefit brugt 1350,- til afholdelse og 63,- til snacks, hvilket er mindre end budgetteret. 

Dans og Yoga er helt gratis grundet gratis lokaler på Kasernen og dansere. Pigefodbold er 
selvkørende, men der er kontakt eks. ved køb af ny bold, 200,-. Bolden er den eneste udgift til dem i 
løbet af to år.  

Fire events pr. år – to pr. semester.  Der er typisk udgifter for mellem 200 og 300 pr. event (?). 
Koda-penge oven i nuværende budget vil give underskud 150,-. 

Arrangementer med betaling menes at ramme en anden gruppe af studerende. Der er blevet givet et 
tilskud på 300,- til drengefodbold. Det skal specificeres, hvordan der kan gives penge til tovholdere 
på eks. Dans, Yoga, Fodbold osv. for at opnå transparens.  

Dans og Yoga boomer. 

 

9) Lønfordeling 

Der bevilges 445 timer til bestyrelsen. 111,25 er det der skal haves pr. kvartal. Der ca. 37 timers 
kontoragt pr. kvartal, hvorfor 111,25-37 fordeles ud fra procentsatserne. Betalinger stemmer derfor 
ikke overens med reelt benyttede timer for den givne post. Løntabellen med difference mellem reelt 
benyttede timer og lønnede timer. 

Generelt er der ret mange timer, der ikke lønnes. Psykrådssekretæren vil gå til Helle og arbejde for 
at de dækker hendes timer. Derved kan det give et råderum til FAPIA. Muligvis vil de trække det 
fra de allokerede FAPIA-timer. 



En evt. vedtagelse af nye procentsatser menes, at det først bør endeligt vedtages med en mere 
fuldtallig bestyrelse. Det diskuteres, hvorvidt almen bestyrelsesarbejde skal samles. Det stilles til 
forslag, at: ”Næste møde har et punkt om lønfordeling, hvor der allokeres passende tid”. Frederik 
foreslår, at alle sender specificering af deres benyttede timer inden lørdag d. 28/10. 

10) Ansøgninger 

• Smøringsudvalget 

Det er et stort beløb og det undres, at det er FAPIA, der skal betale det hele – fx hvorfor man ikke 
tager brugerbetaling. En rammeaftale er muligvis relevant for udvalget, såfremt udvalget selv har 
ønske derom.  

Det diskuteres, at udvalget ofte søger penge hos FAPIA, hvilket vi i FAPIA rigtigt gerne vil have, 
men at FAPIA gerne vil i dialog med udvalget i forhold til en rammeaftale eller måske nogle andre 
ordninger der gør, at udvalget kan klare sig selv lidt mere økonomisk (fx bruger betaling til 
arrangementer). I diskussionen lægges der stor vægt på, at FAPIA ikke ønsker at påtvinge udvalget 
noget, da FAPIA fondens funktion ellers forsvinder. Men at FAPIA selvfølgeligt er interesseret i 
alle udvalgs bedst mulige virke, og dermed også kigger på det økonomiske aspekt.  

Der ønskes dialog med Smøringsudvalget og påmindelse om, at de har mulighed for en rammeaftale 
eller har brugerbetaling -  

- Oprindelig forslag: ”Smøringsudvalget ønsker 600,- til Halloween-arrangement”  
o For: 0 
o Imod: 6 – Lennart, Katrine, Cecilia, Ditte, Michael og Cecilie 

- Alternativt forslag: ”FAPIA giver 400,- med en påmindelse om, at der er mulighed for en 
rammeaftale.”  

o For: 0 
o Imod: 5 
o Blankt: 1  

- Alternativt forslag: ”FAPIA giver 300,- med forslag om brugerbetaling, og en påmindelse 
om, at der er mulighed for en rammeaftale.” 

o For:  
o Imod: 4 
o Blankt: 2 

- Alternativt forslag: ”Fapia giver 600,- og går i dialog med Smøringsudvalget” 
o For: 6 

Løst aftalt indhold i mail til Smør: Fapia vil i dialog – det er ikke hvor mange gange de har søgt 
eller størrelsen, men at vi er eneste der støtter er et problem, idet det er en usikker fremtid.  

Forslag: ”Referatet fremsendes i morgen og godkendes over Facebook-gruppen” 

• Forslaget er enstemmigt vedtaget 



11) Julefrokost (specifikke detaljer) 

• Tid, sted, mad, fordeling af poster, hvem fra FAPIA kan deltage, udfyldning af sedl fra uni-
betjentene 

Det bliver d. 19. december. Arrangementet går 1730-0100. Maksimum 100 mennesker. Det 
diskuteres hvorvidt vi skal betale egen billet. Sted er forhistorisk. Cecilia går i dialog med Natascha 
ang. mad-arrangement.  

• Konkurrencer: Frede og Cecilia 
• Pynt/service/Sprut: Ditte, Michael S og Lennart 
• Enkeltbillet: Frey og Katrine 
• Mad: Frede og Cecilia 
• Booking af lokaler og rengøring: Katrine  
• Indgravering: Cecilia 
• Tovholdere på projekt:  
• Plads/Skilte til udvalg: Ditte og Katrine 

13) Status 

a. Formanden (Sofie) 

b. Kassererne (Katrine og Lennart) 

c. Psykrådssekretæren (Ditte) 

d. Kontoret 

i. Kontor (Frederick) 

Dagsorden 

ii. Massage (Cecilia) 

iii. Egenterapi (Louise) 

iv. Specialepladser (Olivia) 

v. Jobopslag 

e. Kompendier (Michael F og Cecilia) 

i. Salg 

ii. Fremstilling 

f. PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S) 

i. Hjemmesiden 



ii. Indlæg til Psyklen 

iii. Andet 

g. Teknik og redskaber (Katrine) 


