


Studenterhusets "istorie
Et historisk rids

Ideerne om et centralt.studenterhus ved Københavns Universitet
begyndte at tage fonn 1 starten af halvijerdserne. hvor studenter
bevægelser. - særlig Studenterrådet - tog projektet op. Dette skete
som en del af det bredere arbejde for bedre SU, leve-, bo- og
studieforhold.
Under Studenterrådet blev der nedsat en Studenterhusgrupr.e, der
udarbejdede en ideskitse med tyngdepunkt i biograf, teatersa, kantI
ne etc. KOnsistorium tilsluttede sig denne ideskitse. afsatte penge og
begyndte at lede efter egnede lokaler.

Da der eller nogle år stadig ikke var sket noset konkret, lagde de
studerende.pres på unlve.rsitetet ved i 1980 og Igen l 1982 a.t besætte
de umiddelbart mest egnede lokaler: dvs. Bispetorvsannekset I
Nørregade.
Studenterhusgruppen arbejdede nu uafhæn~igt af Studenterrådet. og
fokus for planerne bevægede sig mere I retning af "tværfagligt arbejde
af videnskabelig karakter", og tiT ideskltsen tilføjedes bl.a. 20 gruppe
arbejdsrum. Mottoet var nu "et tværfagligt. socialt og I{ulturelt
Studenterhuset".
Universitetet opgav at afsætte penge til anskaffelse af egnede lokaler
og tilbød i stedet i 1983 StudenterFiusgruppen bygningen Købmager
gade 50 03.52 (hvor vi ligger nu). der siden kantinen "Rundepoppens"
rukning ikke har kunnet lin-de anden brug. lil at begynde med fik de
studerende kun. rådighed over stue og første sal i nr. 52. Aret efter
skulle nr. 50 samt kælder og tredie sal i nr. 52 Indgå. (Dette er Ikke
sket endnu)~ ~ .

De første aktiviteter - social/økonomisk ("SolstrejF) og psykologisk
rAdgivning C'Regnbuen") - startede i Studenterhuset. Huset blev orga
niseret som en selvejende institution, og i praksis var der ikke forskel
mellem husaktivister og administration. .
Huset manglede stadig det officielle OK-tegn fra Direktoratet for de
Videregående Uddannelser (DVU). I forhandlingerne herom blev
Studenterhusgruppen tvunget til at organisere si$ som forening. samt
til at acceptere DVU's diktat om at ansatte på Universitetet Ikke måtte
deltage i hw;et.
Mens ansøgningen om officiel anerkendelse syltedes i DVU. voksede
huset stille og roll~t, bl.a. med Universitetsradioen og en cafesruppe.
Uventet blev DVU s svar I 1988 et "N~r. hvilket do~ Ikke forhmdrede
husaktivisterne i at fortsætte arbejdet og nereaktivlster og grupper i
at kommem. Huset blev ofte brugt til eksterne arrangementer 
møder, udstillinger. workshops etc. - og en amatørmusikscene
begyndte· at· tage form.
Huset fortsatte kampen. og i t989 gav undervisningsminister Bertel
Haarder allernådigst universitetet lov til at etablere et studenterhus 
bare DVU ikke skulle lægge kroner til. Hermed var der Abnet mulighed
for forhandlinger mellem Studenterhuset og universitetet, og (lette
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gav i de næste par år resultater - dog ikke altid lige nemt. Sål~des

Bevilger universitetet (ved Konsistoriums Forretningsudvalg) nu I en
treårsperiode ('92.- '94) penge til husets drift, hvilket bl.a. har mulIg
gjort lønnet personale til støtte i det daglige arbejde i et Studenterhus,
der efterhånden sprudler af akHviteter.

Universitetets officielle godkendelse har endvidere åbnet for forhand
linger med andre "væsener" (bevillin&spolitie!, ~od~, su~dhec!smyn
dighederne etc.), hvilket har mulig,Slort c.afednft I stadig stigende
malestok. Som det ses af dette historiske rids har ideerne om Studen
terhuset været i bevægelse undervejs, særligt omkring vægtningen
mellem det videnskabelige og det sociale, og omkring basisdemo~rati

i forhold til personliggjort kompetence. Disse forhold er da heller Ikke
idag endelig.t afkJ~ret, men sy~es a! nærme sig en form, hvori. alle
interesser bliver tilgodeset. DISkUSSioner herom har gennem tiden
været heftige, o~ udover arbejdet !TIed for.handlinger, gul~ask OSV, er
det stadige arbejde med at finde tilfredsstillende demokratIske former
en væsentlig del af Studenterhusprojektet.

Uusets Aktiviteter
Studenterhuset er ikke kun Cafeen, som mange fejlagtigt tror. Cafeen
er en blandt 16 andre grupper j Studenterhuset.

Grupperne er enten klassificeret som en hus- eller akth.'ltetsgruppe.
Husgrupperne (fx Cafe-gruppen) hører direkte under bestyrel~en,hvor
man har udpeget en Cafe-ansvarlig. Dvs. gruppen fungerer Ikke. som
en forening med generalforsamling osv. Det gør denmod
aktivitetsgrupperne.

Hver gruppe fungerer enten som en intern forening i foreningen
Studenterhuset eller som en klub. Der findes dog regler for optage.lse
af grupper i Studenterhuset. F.eks. skal mindst halvdelen af de al<:tlve
være studerende ved Københavns Universitet, aktiviteterne må Ikke
være af racistisk art (nærmere def. i vedtægterne), o.lign.
Hver gruppe har deres egne mødetidspunkter i Studenterhusets loka
ler, hvor lån af lokale aFtares med intern booking (se side 17).
Som aktiv i en aktivitets- eller husgruppe skal man tegne medlemskab
af foreningen Studenterhuset ved Københavns Universitet (KU). Hvis
du ikke er studerende ved enten KU eller anden højere læreanstalt,
skal den ansvarlige i gruppen udfylde en bekræftelse på din aktive
deltagelse i gruppen, og derefter skal du ansøge via din gruppe (se
side 18- t9). Alle grupper er informeret om disse forhold. .
Aktiviteterne i huset er af forskellig art - der er de mere akademIske
over halv-akademiske til de sportslige aktiviteter. Hvad man vælger
hænger ofte sammen med. hvad man studerer til daglig.
En gruppe kan være lukket for midlertidigt medlemskab pga. lokale
mangel. Dette er et stort problem, som huset forsøger at løse.
Enkelte grupper tager kontingent for medlemskab, da gruppen arbej
der mecf materialeforbrug (fx. fotogruppen). Arbejdsbyrden kan være
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meget forskellig fra gruppe til gruppe, men du afgør oftest selv din
indsats..
Fælles for alle grupper er, at_cle bruger Studenterhusets lokaler, som
styres af personer valgt ved en generalforsamling (se side 14). Besty
relsesmedl~mmerne fordeler ansvaret mellem sig mht. forskellige
løbende opgaver og arrangementer. Husets brugere tages med på r!d
ved stormøderne, som virker udslagsgivende i beslutningerne, Sclmt
ved repræsentantskabsmøderne hvor hver gruppe er repræsenteret.
Bestyrelsen tager sig af de mere rutinemæssige beslutninger, og på
omrader de har fået uddelegeret af generalforsamlingen.

Hvis du vll.ieltage I en gruppe
Opsøg gruppen ved deres træffet/d I Studenterhuset (se side 6-13) og
meddel din interesse for optagelse i gruppen. Du vil blive orienteret
om mål og opgaver for gruppen. Alle medlemmer af aktivitets- og
husgrupper i Studenterhuset skal melde sig ind i foreningen Studen
terhuset ifølge foreningens vedtægter.
Hvis du ønsker kontakt med grurpen udenfor træffetid, læg en
besked i gruppens "dueslag" på t. sa - spørg eventuelt på kontoret!

Optagelse _,f akttvltetsgruppe I Studenterhuset
Hvis du/I har tanker om at søge optagelse af en ny gruppe l Studen
terhuset. skill dut! udfærdige en ansøgning med formål. lokalebehov,
træffetid og kontaktperson(er). Ansøgningsblanketter fås hos bestyrel
sen. Bestyr~~lsen tager herefter stilling til anSØgningen og kontakter
dig/jer til en eventuelt nærmere samtale. Bestyrelsen tager beslutning
om optagelsen, og fortsat deltagelse i huset vil blive behandlet Igen
ved førstkommende generalforsamling. Det skal dog siges, at udbu
det af frie lokaler er ret begrænset lige nu (FEB 1993).

~se- og studiegrupper
Som læse- eller studiegruppe har dufl mulighed for at bruge husets
faciliteter. Det er begrænset med mulighederne, men de er aer. Vi har
både store og små lokaler og flytbare tavler.
Huset har normalt åbent fra kl. l Z.OO, men udenfor denne tid kan
lokalerne også lånes efter nærmere aftale med intern booking.

Brug af Studenterhusets lokaler !
Studenterhusets Cafe og Det Røde Rum (t. sal) kan lånes efter nærme
re aftale med intern booking. formålet skal have studenterrelevans, og
der IJnes derfor IKKE ud til privat-fester. ,
I forbindelse med lånet skallåneaFtale og nøglekontrakt underskrives
og depositum betales. Endvidere henvises tillåneaftalen. Hvis Cafeen
skill bruges, skal mindst et medlem af Cafe-gruppen. som skal være
vagtansvarlig i Cafeen, være tilstede i baren under hele
arrangement,~t_

Hus-priser HI grupperne
Studenterhuset giver stor pris-reduktion j baren på. drikkevarer til alle grup
per, der afholder møder j deres træffetid. F.eks. er der gratis kafJe/the eller
en øl til 5 kr.
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Regnbuen
KONTAKTPERSON

Karsten Madsen 31 68 32 66

Vi ~r en alternativ rådgivning, der består af psykologer og psylmlogistuderende.
Vi h,lr fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af BO'eme, og yder frivil·
ligt arbejde for mennesker j krise og nød.

l de år, vi har fungeret, har vi haft vejledninglrådgivnlnglterapifor1øb -. indivi
duelt og i grupper - hvor vi er blevet brugt af studerend~ fra de ~ors~elllge f~g,
samt af andre der har fundet frem til os. Derudover går VI gerne md I etablerin
gen· af basis- og aktivitetsgrupper med udgangspunkt I de involveredes
problemstillinger og interesser.

Rftdgivnlngsgruppen består ,u IO kvinder og mænd, og det bestræb~s, ~t d~r i
hvert forlØb er såvel en kvindelig som mandlig rådgiver. Ud fra d~n IIvssltuatlon
og det problem man må stå med, bliver der lavet Individuelle aftaler om, hvor
dan vi bedst kan støtte op om en løsning.
Desuden følger vi genSidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer
hinanden.
Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik på at diskutere
forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien om den frem
tidige praksis.

Aktuelt - februar 1992 - har vi meget få frie ressourcer at tilbyde,
Rådgivningen er gratis, og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedspligt.
og der finder ingen registrering sted.

Vi kontaktes hver onsdag kl. 18.00-18.30 på telf. 35 323861 eller i Studenter-
husets Cafe hver torsdag kl. 15.00-18.00 .

Musikgrupperne
KONTAKTPERSON

Etik Albrechtsen 31 83 OB IO

Musikgrupperne i Studenterhuset består af I I bands, som tæller musikere fra f·'IS
som statskundskab, teologi, jura. spansk, dansk, engelsk. psykologi, religionsvi
denskab og retorik, Repertoiret spænder bredt fra blues til death-metal. Grupper
ne spiller jævnligt i Studenterhusets Cafe, dels til almindelige band-aftener, dels
til marathon-rack-arrangementer, som grupperne selv arr.mgerer et par gange
om året.

Studenterhuset har egne øvelokaler som fordeles på Musikgruppernes møder,
som afholdes månedlig i Studenterhusets Cafe.

Der er meget få ledige øvetider tilbage for nye bands for tiden
(februar 1992).

6

Cafegmppen
KONTAKTPERSON

Carin Oberg 35 32 38 61

Driften .1f Studenterhusets Cafe, som er en husgruppe, varetages primært af en
gruppe studer~nde, som holder cafeen åben alle ugens hverdage som en service
for de .111dre studerende og gæster.
Hver fredag aften er der levende musik i cafeen og den sidste torsdag i måneden
"fholder vi jazzaften.
Der afholdes. desuden en række debataftener arrangeret af husets andre
aktivitetsgrupper.
C.1fegruppens medlemmer arbejder i c.areen på skift a 4 timer. Der er faste hver
d.1gsvagter og løse.vagter til fredagsarrangementeme og til enkelte weekends.

Hver anden m;mdag (se opslag, eller spørg) k!. 18.00 holder Cafegruppen møde
i G.1feen, hvor 'vagter til hverdags-arrangementer aftales og praktiske problemer
løses. Hvis du er Interesseret, så mød op til cafemøde, og vi finder I fællesskab
en opgave til dig.

Elfenbenstårnet
KONTAKTPERSON

Mads Lund 33 15 00 34 '
Erik Albrechtsen 31 83 08 IO

Elfenbenst.\met er en husgruppe og består af en gruppe studerende fra kulturfor
midling, litteraturvidenskab. dansk og spansk.
Vi .urangerer foredrags- og diskussionsaItener, med emner som billedkunst. litte
ratur, mediekultur og film.

Arrangementerne foregår som regel den tredie torsdag i måneden. hvor de
første tre aftener i 1992 handlede om:
• IO bud på den bedste Rock-lyrik, med forfatter Klaus Lynggård og rocksanger
Lars K, Andersen fra 'The Poets".
- Splatterfilm s':>m massekultur.
- "Hvad er litterær kv,lIitetr - blindreadlng med forfatter Poul Borum og lektor
Tania ørum.

Vi har endnu ikke fastlagt vore emner for resten af studieåret 1992/93, men l vor
Ide-bank, h"r vi deponeret; diskussIons-aften om lV-kvalitet. Kult-aften med
kendte digtere, BiJled-kunst og performance etc.

E.lfenbenståmet er for tiden lukket for tilgang af medlemmer, men eventuelle
forespørgeiser kan rettes til vore kontaktpersoner.
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hinanden.
Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik på at diskutere
forskellige problemstillinger. og for derigennem at udvikle teorien om den frem
tidige praksis.

Aktuelt - februar 1992 - har vi meget få frie ressourcer at tilbyde.
Rådgivningen er gratis, og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedspligt.
og der finder ingen registrering sted.

Vi kontaktes hver onsdag kl. 18.00-18.30 på teif. 35 323861 eller i Studenter-
husets Cafe hver torsdag kl. 15.00-18.00 .

Musikgrupperne
KONTAKTPERSON

Etik Albrechtsen 3 l 83 OB IO

Musikgrupperne i Studenterhuset består af 1l bands, som tæller musikere fra f.\~

som statskundskab, teologi. jura, spansk, dansk, engelsk, psykologi. religionsvi
denskab og retorik. Repertoiret spænder bredt fra blues til death-metal. Grupper
ne spiller jævnligt i Studenterhusets Cafe. dels til almindelige band-aftener, dels
til marathon-rock-arrangementer, som grupperne selv arr.mgerer et par gimge
om året.

Studenterhuset har egne øvelokaler som fordeles på Musikgruppernes mØder,
som afholdes manedllg i Studenterhusets Cafe.

Der er meget få ledige øvetider tilbage for nye bands for tiden
(februar 199Z).
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Cafegmppen
KONTAKTPERSON

Carin Oberg 35 32 38 61

Driften .1f Studenterhusets Cafe, som er en husgruppe, varetages primært af en
gruppe studerende, som holder cafeen åben alle ugens hverdage som en service
for de .1ndre studerende og gæster.
Hver fred.ig aften er der levende musik i cafeen og den sidste torsdag i måneden
i\fholder vi jazzaften.
Der <lfholdes. desuden en række debataftener arrangeret af husets andre
,iktivitetsgrupper.
(.ifegruppens medlemmer arbejder I c.areen på skift a 4 timer. Der er faste hver
d,igsvagter og løsevagter til fredagsarrangementeme og til enkelte weekends.

Hver <Inden mandag (se opslag, eller spørg) k!. 18.00 holder Cafegruppen møde
i c..,f~en, hvor vagter til hverdags-arrangementer aftales og praktiske problemer
lØses. Hvis du er Interesseret, så mød op til ca!emøde, og vi finder i fællesskab
en opgave til dig.

Elfenbenstårnet
KONTAKTPERSON

Mads Lund 33 15 00 34 .
Erik Albrechtsen 31 83 08 IO

Elfenbenst,\met er en husgruppe og består af en gruppe studerende fra kulturfor
midling, litteraturvidenskab. dansk og spansk.
VI ,itrangerer foredrags- og diskussionsaftener. med emner som billedkunst. litte
ratur. mediekultur og film.

Arrangementerne foregår som regel den tredie torsdag i måneden, hvor de
første tre aftener i 1992 handlede om:
• IO bud på den bedste Rock-lyrik, med forfatter Klaus Lynggård og rocksanger
Lars K, Andersen fra 'The Poets".
- Splatterfilm s':>m massekultur.
- "Hvad er litterær kv;;1.Iitet7" - blindreadlng med forratter Poul Borum og lektor
Tania ørum.

Vi har endnu ikke fastlagt vore emner for resten af studieåret 1992/93. men l vor
Ide-bank. h"r vi deponeret; diskussIons-aften om TV-kvalitet. Kult-aften med
kendte digtere, BiJled-kunst og perrormance etc.

[Ifenbenst.\met er for tIden lukket for tilgang af medlemmer, men eventuelle
forespørgelscr kan rettes til vore kontaktpersoner.
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Retspolitiske Studenter
KONTAKTPERSON

Nina Krarup 33 32 88 55

Retspolitiske Studenter (RS) er en gruppe under D,lnsk Retspolitisk Forening
(DRF) bestående af studerende, der supplerer DRFs arrangementer med egne
aktiviteter.
RS' og DRFs formål er at arbejde for sikring og udbygning .li borgernes retsikker
hed, demokratiske friheder og sociale rettigheder med særlig vægt lagt pa at
bedre svagere stillede gruppers og enkeltpersoners retlige situation.

RS beskæftiger sig i vid udstrækning med emner, der b.lde er pensumrelevante
og af almen retspolitisk interesse. Vi lægger vægt på at forholde os kritisk til
juraen; hvordan fungerer juraen i samfundet?
Ud over at have et udbytterigt fagligt samarbejde, fungerer vi utrolig godt
sammen srn::ialt, hvilket resulterer i mange hyggelige stunder.

Hvis du kan tilslutte dig vores formål, vil vi glæde os til at byde dig velkommen i
DRF/RS.
Medlemskab koster for studerende 100 kr./år.

For yderligere information kontakt: Nina Krarup, Gemersgade S, I.th 1319
København K.
Telf. privat 333288 55 / 31 233546 eJler telf. arb. 3391 21 66 lok. 451

Vi mødes aJle onsdage i lige uger kl. 16.15 i Studenterhusets C1fe.

F02
KONTAKTPERSON

Peter Jantzen 35 43 25 07
Jens L. Iversen 31 85 64 06

Skakklubben
KONTAKTPERSON

Leif M. Christensen 33 I I 09 il 9

Der har siden oktober 1991 været en skakklub under opbygning i Studenterhus
regi. I denn.e forbindelse er der anskaffet skakudstyr mhp. turneringer internt
såvel som eksternt.

. Grundet studiepres gennemføres pt. Ikke regelmæssige spilledage, men nye
sk.~kinteresseredekan genoptage de regelmæssige spilledage samt tage Initiativ
til turneringer. Hjælp og støtte hertil kan fås ved henvendelse til leif.
Vel mødt i Studenterhuset, hvor Cafeen har et skakspil og et skakur til 5pont,~n

afgørelse af skakstyrke.
E.ndvidere fører vi skakopgaver i Husavisen (Studenterhusets interne avls) hver
m.med. .

Studerende Mod Racisme
KONTAKTPERSON

Stine Carsten Nielsen 31 31 23 81

Studerende nod Racisme startede i januar 1992 og består nu af ca. 30 aktive fra
mange forskellige fag.
Vi i'lrbejder mod racisme og facisme pA forskellige m.\der - primært de, vi som
studerende må have særlige forudsætninger for: analyse, debat og oplysning.
Gruppen er tværpolitisk og tilstræberogsc\ at beskæftige sig med de årsagsfor
hold, der ligger bag den manifeste racisme.

Vi arrangerer ca. IO høringer/offentlige debatarrangementer årligt, producerer
oplysningsmatariale, formidler oplysninger om litteratur, laver pressearbejde,
samt deltager som oplægsholdere/debattører i høringer, lokalradioer etc. Herud
over mrangerer vi lejlighedsvis happenings samt samarbejder med andre antira-
cistiske grupper omkring diverse arrangementer; .

f

F02-gruppen er en foto-gruppe, som startede i 1990 rned det formål at være et
""bent forum for folk. der kan lide at arbejde med fotografi af enhver art. Gruppen
tæller idag 23 medlemmer og spænder over arbejdsløse, arbejdende og
studerende.
F02-gruppen er et brugerfællesskab opbygget omkring:

Vi er organis~ret med et koordineringsmøde {tlrsdag kJ.
undergrupper: presse-gruppe. Jura-gruppe,
dokumentations-/oplægs-gruppe og økonomi-gruppe.
mødes alle aktive til internt debatmøde.

18.(0) samt en række
møderække-gruppe,

En gang månedligt

1) Studenterhusets visuelle udstyr, - s/h, dias, video, repro og to mørkekamre.
2) Et fællesindkøb af udstyr og materialer hos en grossist (rabat 30-4CJO/o)..

Vi mødes fast den første tirsdag hver måned i Studenterhuset.
rå mødet fordeles tid i mørkekamrene og materialeindkøb afklares. Mødet er
åbent for medlemmer.
Fatagruppen er åben for potentielle brugere aF Studenterhuset. Medlem bliver
man ved indbetaling ,li depositum på 150 kr.. Gruppen er aben for nye medlem
mer, sc\ længe der er plads i mørkekamrene.

Vi mødes den første tirsdag i måneden - i Cafeen.
8
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. Har du spørgsmål eller lyst til at være med,
k,ln vi træffes hver torsdag fra kJ. t 5.00 til 18.00 i Studenterhusets Cafe.
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Retspolitiske Studenter
KONTAKTPERSON

Nina Krarup 33 32 88 55

Retspolitiske Studenter (RS) er en gruppe under D.msk Retspolitisk Forening
(DRF) bestående af studerende, der supplerer DRFs arrangementer med egne
aktiviteter.
RS' og DRFs formål er at arbejde for sikring og udbygning .li borgernes retsikker
hed, demokratiske friheder og sociale rettigheder rned <;<erlig vægt lagt pa at
bedre svagere stillede gruppers og enkeltpersoners retlige situation.

RS beskæftiger sig i vid udstrækning med emner, der b.\de er pensumrelevante
og af almen retspolitisk interesse. Vi lægger vægt pil at forholde os kritisk til
juraen; hvordan fungerer juraen i samfundet?
Ud over at have et udbytterigt fagligt samarbejde, fungerer vi utrolig godt
sammen srn::ialt, hvilket resulterer i mange hyggelige stunder.

Hvis du kan tilslutte dig vores formål, vil vi glæde os til at byde dig velkommen i
DRF/RS.
Medlemskab koster for studerende 100 kr./år.

For yderligere information kontakt: Nina Krarup. Gernersgade S, I.th 1319
København K.
Telf. privat 33 32 88 55 / 31 233546 eller telf. arb. 3391 21 66 lok. 451

Vi mødes aJle onsdage i lige uger kl. 16.15 i Studenterhusets elie.

F02
KONTAKTPERSON

Peter Jantzen 35 43 25 07
Jens L. Iversen 31 85 64 06

Skakklubben
KONTAKTPERS01'l

Leif M. Christensen 33 I I 09 il 9

Der har siden oktober 1991 været en skakklub under opbygning i Studenterhus
regi. I denn~ forbindelse er der anskaffet skakudstyr mhp. turneringer internt
såvel som eksternt.

. Grundet studiepres gennemføres pt. Ikke regelmæssige spilledage, men nye
sk.~kinteresseredekan genoptage de regelmæssige spilledage samt tage Initiativ
til turneringer. Hjælp og støtte hertil kan fås ved henvendelse til leif.
Vel mødt i Studenterhuset, hvor Cafeen har et skakspil og et skakur til 5pont.~n

afgørelse af skakstyrke.
E.ndvidere fører vi skakopgaver i Husavisen (Studenterhusets interne avls) hver
m.med. .

Studerende Mod Racisme
KONTAKTPERSON

Stine Carsten Nielsen 31 31 23 81

Studerende nod Racisme startede i januar 1992 og består nu af ca. 30 aktive fra
mange forskellige fag.
Vi i'lrbejder mod racisme og facisme pA forskellige m.\der - primært de, vi som
studerende må have særlige forudsætninger for: analyse, debat og oplysning.
Gruppen er tværpolitisk og tilstræber ogsc\ at beskæftige sig med de årsagsfor
hold, der ligger h.1g den manifeste racisme.

Vi arrangerer ca. IO høringer/offentlige debatarrangementer årligt, producerer
oplysningsmatariale, formidler oplysninger om litteratur. laver pressearbejde,
S<UTlt deltager som oplægsholdere/debattører I høringer, lokalradioer etc. Herud
over mrangerer vi lejlighedsvis happenings samt samarbejder med andre antira
cistiske grupper omkring diverse arrangementer.

f

F02-gruppen er en foto-gruppe. som startede i 1990 med det formål at være et
åbent forum for folk. der kan lide at arbejde med fotografi af enhver art. Gruppen
tæller idag 23 medlemmer og spænder over arbejdsløse. arbejdende og
studerende.
F02-gruppen er et brugerfællesskab opbygget omkring:

Vi er organis~ret med et koordineringsmøde (tlrsdag kJ.
undergrupper: presse-gruppe. Jura-gruppe,
dokumentations-/oplægs-gruppe og økonomi-gruppe.
mødes alle aJ.'.tive til intemt debatmøde.

18.001 samt en række
møderække-gruppe,

En gang månedligt

1) Studenterhusets visuelle udstyr. - s/h. dias, video, repro og to mørkekamre.
2) Et fællesindkøb af udstyr og materialer hos en grossist (rabat 30-4CJO/o)..

Vi mødes fast den første tirsdag hver måned i Studenterhuset.
rå mødet fordeles tid i mørkekamrene og materialeindkøb afklares. Mødet er
åbent for medlemmer.
Fotogruppen er åben for potentielle brugere af 5tudenterhuset. Medlem bliver
rnan ved indbetaling af depositum på 150 kr.. Gruppen er aben for nye medlem
mer. så længe der er plads i mørkek<UTlrene.

Vi mødes den første tirsdag i måneden - i Cafeen.
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. Har du spørgsmål eller lyst til at være med,
k,m vi træffes hver torsdag fra k!. t 5.00 til 18.00 i Studenterhusets Cafe.
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Tai Chi
KONTAKTPERSON

Tina Lund 33 33 82 6 l

Tai Chi er en gammel kinesisk gymnastikform, der giver stor kropsbevidsthed,
øger balance og koncentrationsevnen. Igennem slowmotion-bevægelser gar
man dybt ind i kroppen for at skabe harmoni.
Vi starter med en times opvarmning: Chi-gong, derefter træner vi den lange
Yang-form den sidste time.

Træning foregår mandag og torsdag kl. 17.00-19.00 for begyndere og
mandag kJ. 19.00-Z0.00 for øvede hold.

Universitetets Debatforum
KONTAKTPERSON

Jonas Christoffersen 31 95 92 60
(Der må ringes indtil kl. 24.00)

Universitetets Debatforum blev dannet i 1991, fordi de højere læreanstalter i
lang tid har savnet et bredt forum for tværfaglige debatter om aktuelle politiske,
kulturelle og etiske spørgsmål og iøvrigt samvær på tværs af faggrænserne.
De diskussionsklubber, der i et vist omfang har været at finde på de enkelte insti
tutter, har primært været fagspecifikke, og det har mildt sagt ikke gavnet
kampen imod fagidiotien.

Vi alholder vores debatter den
første torsdag i hver måned kj. 19.00 i Studenterhuset.

E.fter debatterne er der levende musik, og de obligatoriske kolde fadøl sælges jo
til spotpriser I baren. Der er naturligvis gratis adgang.

Dette ars program er endnu ikke endeligt fastlagt. De højest prioriterede er I
øjeblikket: "Moral i politik?" - ""Genteknologi og etik" - "Ressourceprioritering i
sundhedssektoren" -
"Er vækstfilosofi et goder og en heluges kulturelt arrangement.
Hvis der er nogen. der skulle have lyst til at være med til at arrangere et arrange
ment, så er de velkomne til at kontakte undertegnede.
Vi pusler også med tanken om at arrangere andet end debat,Utener. I tankerne
har vi fx. en film-aften, et retorik-seminar, dias-show med rejsebeskrivelser
o.lign. Igen: har DU nogle gode ideer, gennemtænkte eller uslebne diamanter,
så realiser dem!
Ring til undertegnede eller mØd op på vores faste møder.

Vi mødes første"torsdag kJ. 19.00 hver m<'med - inden hvert deb"t-arrangement.
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Yggdrasill
KONTAKTPERSOI'l

Troels Liebgott 35 43 16 85

Yggdrasill er en gruppe, som beskæftiger sig med den nordiske mytologi, i både
teoretisk og pral<,tisk øjemed. .
Det omfatter bl.a. runologi og studier i de oldnordlske/oldgermanske myte~ og
heltesagn. Endvidere beskæftiger gruppen sig med at praktisere rune lære, reJser,
seidlære med meget mere. .
Det er gratis at ~live optaget i Yggdrasilll Alle eventuelle udgifter er fælles.

Vi mødes hver tirsdag kl. 20.00 i Studenterhuset.

Den Internationale Forening
KONTAKTPERSON

Lars og D~phne på Det internationale kontor 33 91 08 28

Vores formål er ";\t fremme kontakten mellem danske og udenlandske studeren
de ved Københavns Universitet (KUl, for at
I) lette de uden,IMldske studerendes sociale integration I st~diemiljøet,. "
Z) skabe grobund for en større interkulturel meningsudveksling på universItetet.

Dette gør vi bl.a. ved at aJholde International Cafe hver onsdag kl. 20.00-Z4.00 1
Studenterhusets Cafe.
Desuden har vi diverse kulturelle arrangementer (besøg på Christiansborg m.v.).
Vi er medlem af.E5N (Erasmus Student Network), som er en sammenslutning af
internationale fo(eninger fra universiteter i hele E.urop<\. VI mødes ca. en gang
om året og udvE'ksler erfaringer samt laver forskellige praktiske ting (der er fx en
d.~taba:se under udførelse).
Vi har netop st.ilrtet en såkaldt mentor-ordning. Den går ud p.\ at vi formidler
kontakt mellem danske og udenlandske studerende inden de udenlandske
kommer til Danmark. så der er nogen til at byde dem velkommen.

Den Internationale Forening (Dlf) arbejder tæt sammen med Det Internationale
kontor på KU. hvor vi også pt. har adresse. Vi arbejder på at få et kontor/-fast
lokale i Studenterhuset. "
Vi har en masse ideer til fremtidige projekter, men de kræver alle et lokale. så vi
håber. ..

D1F kan træffes i Studenterhusets Cafe hver onsdag kJ. 20.00-23.00
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Tai Chi
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Tina Lund 33 33 82 61

Tai Chi er en gammel kinesisk gymnastikform, der giver stor kropsbevidsthed,
øger balance og koncentrationsevnen. Igennem slowmotion-bevægelser gM
man dybt ind i kroppen for at sk.lbe harmoni. .
Vi starter med en times opvarmning: Chi-gong, derefter træner vi den lange
Yang-form den sidste time.

Træning foregår mandag og torsdag kl. 17.00-19.00 for begyndere og
mandag kJ. 19.00-IO.00 for øvede hold.

Universitetets Debatforum
KONTAKTPERSON

Jonas Christoffersen 31 95 92 60
(Der må ringes indtil Kl. 24.00)

Universitetets Debatforum blev dannet i 1991, fordi de højere læreanstalter i
lang tid har :>avnet et bredt forum for tværfaglige debatter om aktuelle politiske,
kulturelle og etiske spørgsmål og iøvrigt samvær på tværs af faggrænserne.
De diskussionsklubber, der i et vist omfang har været at finde på de enkelte insti
tutter, har primært været fagspecifikke, og det har mildt sagt ikke gavnet
kampen imod fagidiotien.

Vi alllOlder vores debatter den
første torsdag i hver mÅned kj. 19.00 i Studenterhuset.

E.fter debatteme er der levende musik, og de obligatoriske kolde fadøl sælges jo
til spotpriser i baren. Der er n.aturligvis gratis adgang.

Dette ars program er endnu ikke endeligt fastlagt. De højest prioriterede er I
øjeblikket: "Moral i politik?" - ""Genteknologi og etik" - "Ressourceprioritering i
sundhedssektoren" -
"Er vækstfilosofi et gode?" og en heluges kulturelt arrangement.
Hvis der er nogen, der skulle have lyst til at være med til at <1Trangere et arrange
ment, så er de velkomne til at kontakte undertegnede.
Vi pusler også med tanken om at arrangere andet end debat.Utener. I tankeme
har vi fx. en film-aften, et retorik-seminar. dias-show med rejsebeskrivelser
o.lign. Igen: har DU nogle gode ideer, gennemtænkte eller uslebne diamanter,
så realiser dem!
Ring til undertegnede eller mød op på vores faste møder.

Vi mødes første"torsdag kJ. 19.00 hver m.'lJled - inden hvert deb<lt-arr.mgement.
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Yggdrasill
KONTAKTfERSO/'l

Troels Liebgott 3543 16 85

Yggdrasill er en gruppe, som beskæftiger sig med den nordiske mytologi, i både
teoretisk og pral<,tisk øjemed.
Det omfatter bl.a. runologi og studier i de oldnordiske/oldgermanske myte~ og
heltesagn. Endvidere beskæftiger gruppen sig med at praktisere runelære, rejser,
seidlære med meget mere. .
Det er gratis at ~live optaget i YggdrasilJl Alle eventuelle udgifter er fælles.

Vi mødes hver tirsdag kJ. 20.00 i Studenterhuset.

Den Internationale Forening
KONTt\KTPERSON

Lars og D~phne på Det internationale kontor 33 91 08 28

Vores formål er ".lt fremme kontakten mellem danske og udenlandske studeren
de ved Københavns Universitet (KUl. for at
I) lette de uden.lmdske studerendes sociale integri\tion I st~diemiljøet,. "
Il skabe grobund for en større interkulturel meningsudveksling på universItetet.

Dette gør vi bl.a. ved at aJholde International Cafe hver onsdi\g kl. 20.oo-I4.oo 1
StudenterhusetsCafe.
Desuden har vi diverse kulturelle arrangementer (besøg på Christiansborg m.v.).
Vi er medlem af.E5N (Erasmus Student Network). som er en sammenslutning af
internationale fo(eninger fra universiteter i hele E.urop.l. Vi mødes ca. en gang
om året og udvE·ksler erfaringer samt laver forskellige praktiske ting (der er fx en
d.~tabase under udførelse).
Vi har netop st.ilftet en såkaldt mentor-ordning. Den går ud p.\ at vi formidler
kontakt mellem danske og udenlandske studerende inden de udenlandske
kommer til Danmark, så der er nogen til at byde dem velkommen.

Den Internationale Forening (DIF) arbejder tæt sammen med Det Internationale
kontor på KU, hllor vi også pt. har adresse. Vi arbejder på at få et kontor/-fast
lokale i Studenterhuset. ..
Vi har en masse ideer til fremtidige projekter, men de kræver alle et lokale. så vi
håber. ..

D1F kan rræffes i Studenterhusets Cafe hver onsdag kl. 20.00-23.00
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De Iranske Studerendes Råd
KONTAKTPERSON

Behzad 38 58 BO 87

De Iranske Studerendes R.\d blev etableret af nogle ir..mske studenter i Danmark i
1988
Form.\Jet med at etablere DISR v.1r/er
f) at skaffe et samlingssted for de iranske studenter.
2) at skabe bedre muligheder for nærmere kontakt med de danske studerende,
~) at skabe muligheden for mere kulturelle udvekslinger mellem danskere og
Iranere,
4) at hjælpe de iranske studerende med deres studiemæssige problemer.
S) at Informere det danske samfund om de politiske og sociale forhold i Iran og
omvendt,
I takt med ovennævnte form"I, blev DISR medlem aE Studentethuset fra stMten
og i løbet af disse år, VM man.aktiv i forskellige s,"Immenh<enge, f.eks. forskellige
kulturelle arrangementer. udgivelse aE 5 numre af Studenter Blad. arr,lngering af
mange debataftener. deltagelse i Studcnterhusets aktiviteter. samarbejde med
andr~ danske institutioner f.eks. Dansk Flygtningehjælp, samt de andre iranske
forenmger m.m.
DlSR har planer om at fortsætte sine aktiviteter i OVennævnte områder. s.:unt at
udvikle s,unarbejdet med de d.-mske studerende j Studenterhuset.

DISR kM træffes hver fredag kL 16.00- l 8.00 i Iraner-rummet, l.sill.
Studenterhuset.

Kristeligt Forbund For Studerende
KONTAKTPERSON

Claus Grønbæk 31 7 I 72 77

Vi e! en gruppe på omkring 70 kristne studerende. Som mødes i Studenterhusets
Cafe. Ved disse samlinger har vi bl.a. oplæg. foredr.-\.g og bibelundelVisning.
Fra vores program kan eksempelvis nævnes emner som: "Menneske' hv..,d er du
vær~r ~ om vide~skabensog bibelens syn på mennesket; "Det virker jo!" - om
healing og alternatIve behandlingsformer kritisk belyst.
Formålet med vore møder er først og fremmest at skabe et forum. hvor kristne
studerende k~ mø~es for at høre forkyndelse ud fra bibelen, og for at imødegå
nog.le af de ting VI konfronteres med i undelVisningen. samfund og livet i al
almindelighed.
D:suden vil vi gerne være med til at sprede den gode "gamle nyhed" om Jesus
Knstus som frelser fra synd og død bl.-mdt studerende i dagens Danmark.
Udbv~r at mødes i Studenterhuset er der også på flere af studiestederne grupper
aE KFS ere. som mØdes til and"gter og debat omkring deres fag.
Nærmere oplysning ka.n fås hos Claus GrØnbæk, Buskager S.I.tv. 2700 Vanløse
eller på KFS-kontoret, Ryesgade 107,2100 København ø, tejefon 35 37 36 36.

Vi mødes cirka hveranden mandag k1. 19.00 i Studenterhusets Ca.fe.
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Spansk Dans
KONTAKTPERSON

Anna-Louise Herskind

Sp<U1sk dans-gruppen består ovelVejende af spanskstuderende. som danser en
dans fra Sevilla kaldet seviIlanas. Dansen ligner for udenforstående flamenco.
dog uden at være det.

Sevillanas er inspireret af flamenco. men forskellen ligger bl.a. i. at den har faste
trin og er en pard.ms. hvor flamenco er improviseret og er solodans. Gruppen er
åben. men da gru,:>pens niveau er ret hØjt. bør man have et grundigt kendskab til
sevilJanas for at deltage.

Vi danser hver anden søndag fra 16.00 - 18.00 i Studenterhuset

KØKS
KONTAKTPERSON

Ulla Brit Sørensen .31 54 50 54
Hanne Kruse .32 96 88 51
Peter Exner .33 12 48 55

KØKS står for KØbenhavns Kristne Studenterbevægelse. Vi er en tværfaglig
stUdenter-bevægelse med mennesker s.\vel inden- som udenfor Den danske
Folkekirke. l øjeblikket er vi 25 medlemmer j foreningen (lidt færre rigtig aktive).
KI. 18.00 inden aftenens program (kl. 19.30) er der fællesspisning på første sal.
(Tilmelding er Ikke obligatorisk. men ønskelig). Fra kl. 17.00 til 18.00 har vi
kontortid i Studenterhuset inden hvert arrangement.
Som KØKS har vi eksisteret siden foråret 1989. men historisk er vi en videreførel
se aE der tidligere Københavns Kristelige Studenterbevægelse (KKS).
PA intemation31 plan hører vi ind under World Student Christian Federa
tion(WSCf). som en lokalgruppe. På nordisk pl<m arbejder vi sammen med tilsva
rende studenterbevægelser 1 Nordisk Samarbejds Råd (NSR). hvor vi har en
repræsentant. I NSR arrangerer lokalgrupperne sommem\øder og weekender på
skift i de nordjsk~ l<mde. Nationalt er vi relateret til Århus Kristne Studenter
bevægelse (AKS) og studentermenighedeme i Danmark. Og tilsammen udgør vi
de kristne student,,:rorganisationer i D<mmark. som er med i WSeF. Hvert semes
ter s.unmensætter vi et program med debataftener o.lign. samt et par aftener
ud-aE-huset. hvor vi lader os udfordre af vor bys mange muligheder (teater. film.
bydelsbesøg osv). Hvert semester har vi et overordnet tema. og denne gang
beskæftiger vi os med "udØdelighed". Vores økonomi er baseret på legater og
fonde.

Vi mltdes hveranden torsdag kl. 19.30 i Studenterhuset.
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De Iranske Studerendes Råd

KONTAKTPERSON
Behzad 38 58 BO 87

De Iranske Studerendes R.\d blev etableret af nogle ir..mske studenter i Danmark i
1988
Form.\Jet med at etablere DISR v.1r/er
f) at skaffe et samlingssted for de iranske studenter.
2) at skabe bedre muligheder for nærmere kontakt med de danske studerende,
~) at skabe muligheden for mere kulturelle udvekslinger mellem danskere og
Iranere,
4) at hjælpe de iranske studerende med deres studiemæssige problemer.
S) at Informere det danske samfund om de politiske og sociale forhold i Iran og
omvendt,
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udvikle s,unarbejdet med de d.-mske studerende j Studenterhuset.

DISR kM træffes hver fredag kL 16.00- l 8.00 i Iraner-rummet, l.sill.
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Kristeligt Forbund For Studerende
KONTAKTPERSON

Claus Grønbæk 31 7 I 72 77
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J\nbr-e ~øgtep-erson-er

i ~us-et

31 35 8086 mandag - fredag kl. 12.00-16.00

33 l I 39 37 mandag - fredag kl. 12.00-16.00

Priva.t telefon Træffetid i Studenterhuset

,

kl. 12.00-15.00onsdag

mandag - fredag kl. 10.00-14.00

mandag-torsdag kl. 12.00-16.00

38349397

JAKOB LEE
Studenterrnedhjælp (lønnet)
Medlemsregistreringen

PEnR SKOV LARSEN
Langtidsledig

ANNEmSTÆ,HR
Økonomisekretær (lønnet)

JASPER HOLM
Militæmægter (lønnet)

CARIN OBE.RG
C.lfe-bestyrer {lønnet)

Navn og arbeJdsområ.de

(~;~r S~Ull~-~gen~~q have--~~r~~··~n ~~~;Siqt over d~
forskellige Destyrelsesmedlemmer, deres arbejds
områder og træffetider. Imidlertid har en vis forsin
kelse i proauktionen af denne publil,ation medført
at den næste generalforsamling nu er snart fore
stående. tier sl,'al der bl.a vælges ny bestyrelse. og
de oplysninger. vi kunne give. ville derfor snart være
forælcfede.
Den ny bestyrelses træffetider vil kunne fås i Cafeen
eller ved telefonisk henvendelse på 35 32 38 61
mandag til fredag mellem 12 og 16.
Da bestyrelsesmedlemmerne er studerende. har de
naturligvis i1,ke mulighed for at være i huset hele
tiden. Det er derfor nemmest at komme i kontakt
med dem på deres træffetider.
Vi anfører nedenfor en beskrivelse af de forskellige
arbejdsområder. der opereres med i den sidden<:!e
bestyrelse. Den kommende bestyrelse vil antagelig
anvende en nogenlunde tilsvarende arbejdsforde
ling. Ønsker man kontakt med huset på et af disse
områder, kan man få oplyst, hvill,et bestyrelsesmed
lem, der er ansvarlig.

/'-

~EstlJrclscn

BEMÆRK
Henvendelse til ovennævnte personer skal ske i deres træffetider i
Studenterhuset ved enten direkte henvendelse eller ved at ringe på
Studenterhusets telefon 35 32 38 61/35 32 3860. Undgå at bruge
deres privatnumre medmindre det ikke kan vente! Hvis dU har ancfre
spørgsmål vedrørende Studenterhuset, som ligger udenfor
ovennævnks ansvar- eller arbejdsområde, kan du altid ringe og der er
med sikkerhed mindst en der kan svare på netop dit spørgsmål.

KIM LØVENSKIOLD
Ungdomsledig/Dansende BartenderKort definition af opgaveCypeme på ansvarsområder.

som bestrides ved siden af det alm. bestyrelsesarbelde.

- Booking-ansvarlig: Booker musikgrupper. 5..mordner arrangementer osv.
Studenterhuset.

- Intrm booking: Bookning <"Il' Studenterhusets lokaler i forbindelse med møder.
debatter o.lign.
- Nøglr-ansvarllg: Tilser og har ansvaret for husets nøgle.beholdning. Udleverer
nøgler til grupperne m.n.
- Kunst-, kultur· og afe-ansvarllg: Ansvar afvikling og samordning af udstillinger.
.:urangementer m.m. Ansvarlig i bestyrelsen for Studenterhusets Cafes drift og
opgaver.
~ Håndværker-ansvarlig: Bestiller håndværkere til huset når nødvendigt. fortløbende
kontrol med husets stand og mangler.
- PR-ansvarlig: Public Relations. dvs. på forskellige måder at opbygge kommunik<.tlon
Ind og Især ud af huset. Finde nye og altemative veje for bedre kommunikation mellem
grupperne i huset, Skaffe forbindelser til pressen især udenfor universitetet. Gør rekla
me for Studenterhuset.
- Lobby: Aktiv lobby-arbejde på universitetet for sikring af husets eksistens.
- Fondsansøger: Søge fonde m.fl. for at sikre Økonomisk støtte til udvikling af
Studenterhuset.

- Medlemsreglstrerlng: Ansv<1I" for opbygning og vedligeholdelse af medlemskartotek.
Fortløbende kontrol af medlemstyper og antal.

TORE HOLST
Lydmand

JOHAN MØLLER
Lydm.md

KARSTEN MADSEN
Redaktør ."Il' Hus<wisen
(Studenlerhusets avis)

31865696

35323860

3\ 68 3266

mandag

li-edag

torsdag

kl. 12.00-15.00

kl. 18.00-19.00

kl. 17.00-19.00
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HUSETS STI{UKTUR

GENERALfORSAMLINGEN
. Stunenterhuset er en forening med to ,\r1ige ordinære gener.1Iforsamlillger.

i februar og september. Offentliggørelse sker bl.a. i Universitetsavisen.
med dagsorden.
Forsamlingen vælger en bestyrelse på 8 personer. Kun studerende ven
Københavns Universitet. som er menlemrner af Studenterhu~et. har
stemme- og valgret. AJle medlemmer har ret til deltagelse og hin t<lleret
ved forsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
i alle anJiggenner.

BESTYRELSEN
Foreningens daglige ledelse varet,'ges af en bestyrelse på 8 + 2 medlem
mer ink!. 2 suppleanter. som også skal være studerende ved Københavns
Universitet. To medlemmer udpeges fra de i Konsistorium repræsenterede
studenterorganisationer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og
indadtil. Det er bestyrelsens opgave at holde opsyn med foreningens akti
viteter og de ansatte personers virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne
fordeler opgaver mellem sig mht. de forskellige ansvarsområder som
booking. cafe. nøgle o.a. Bestyrelsen har ansvaret overfor Universitetet.
Arbejdet er ulønnet.

STORMØDE
Foreningens medlemmer afholder stormøde første tirsdag i hver måned.
hvor forskellige sager kan diskuteres og løses i fællesskab. Stormøderne er
vejledende for de store hovedlinier j Studenterhuset, hvor foreningens
medlemmer kan give deres mening til kende vedrørende verserende
sager. Afgørelser ved uenighed foretages ved flertalsvalg.

REPRÆSENTANTSKABET
Dette organ består af en repræsentant fra hver af de af bestyrelsen
godkendte aktiviteter. Repr.sk. har til formål at virke som kommunil(ation
mellem aktiviteterne. Repr.sk. har overfor bestyrelsen rådgivende funktion.
Repr.sk. udarbejder forslag til husorden til vedtagelse i bestyrelsen. Endvi
dere fungerer repr.sk. som høringsorgan i bestyreIsesanIiggender af
væsentlig betydning for foreningens drift. De ,1fholder møde månedligt.

GRUPPERNES MØDER
Alle grupper i huset afholder møder vedrørende deres egne aktiviteter. På
disse møder tager de bl.a. stilling til. hvem sl(a\ repræsentere deres gruppe
ved repræsentantskabet. Huset har ofte beskeder vedrørende forskellige
fælles forhold om lokalebrug. opråb m.m. som skal diskuteres. Tid mellem
disse møder aftales i grupperne.
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Semesteret Der Gik
JUNI 1992

Som sædvanlig afholdtes der to arbejdsuger i sommerferien. Det indvendige I huset
fik en ansigtsløftning. Cafeen blev malet. loftet tenset. nyt gulv j stuen. botdene malet
osv. Lignende arbejdsweekends kommer igen til efteråret.

To kabinetter og monitors til PA-anlægget blev endelig bygget færdig at frivillige I
Studenterhuset. rndvidere fik vi fem spots til scenebelysning.

Arbejdende cafe-personale fik skjorter på deres kroppe med Studenterhusets logo
foran.

JULI/AUGUST 1992
!

Studenterhuset fungerer nu som forening på baggrund at direktiver rta universitetet.
VI skal have 500' medlemmer inden .hers udløb. I skrtvende stund har vi rundet de
SOO! (VI har faktisk snart 800. red.)

Studenterhuset .er gjort til tjenestested for militærnægtere. VI har fået den første. og
med erfaringerne rta denne regner vi med flere efter han1! (Mange tak. red.)

Studenterhuset f.h gang i sin interne avls -Husavisen" Igen efter flere års pause.

SEYIl.MBER t 991.

foreningen Studenterhuset afviklede en kæmpe Rus·rest for alle nylndskrevne på
universitetet. festen blev afviklet i Cafeen med live-bands og diskotek på I. sal. Det
var meget vellykket.

<:ueen f.v m. endelig det eftertragtede køleskab (Carlsberg igen. igen). så vi kan tilby
de kolde drik.\evarer.

OKTOBER 1992

l forbindelse med SQO..Aret for Columbus ankomst til Amerika alhpldt Latinamerika
gruppen ved Københavns Universitet en række velbesøgte arrangementer I Røde Rum
under overskriften "149Z - vores fremtid tilbage" med debat omkrtng Indianernes situa
tion idag.

farmaceutisk Højskole brugte Studenterhuset til at fejre deres l oo-års jubilæum med
udstillingen -Rundt om medldnen". Der var stuvende fuldt hus.

NOVEMBER 1992

Den Naturvidenskabelige Legestue vender atter en gang tilbage til Studenterhuset
med deres popul~reH1ustratloner af naturens love.

Teatergruppen Sirenen opfører en absurd teaterforeStilling.
l en mere end stuvende fuld Cafe spiller Porno Pop og raddington Replay til fordel for

de sultende i Somalia.

Og s.\ har vi ikke engang nævnt de al'tenarrangementer. som Elfenbenstårnet, Stude
rende mod R..dsme og Debatforum har lavet. eller International Cafe. eller alle de
fredage. hvor der' bare har været gimg i den - men det er lo også b..ve ganske som vi
plejer.
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HUSETS STl~UK'tUR

GENERALFORSAMLINGEN
. Sturlenterhuset er en forening med to "riige ordinære gener.1Iforsamlillger.

i februar og september. Offentliggørelse sker bl.a. i Universitetsavisen.
med dagsorden.
Forsamlingen vælger en bestyrelse pil 8 personer. Kun sturlerende ved
Københavns Universitet. som er merllemrner af Studenterhuset. har
stemme- og valgret. AJle medlemmer har ret til deltagelse og hin trtleret
ved forsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
i alle anliggender.

BESTYRELSEN
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Universitet. To medlemmer udpeges fra de i Konsistorium repræsenterede
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indadtil. Det er bestyrelsens opgave at holde opsyn med foreningens akti
viteter og de ansatte personers virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne
fordeler opgaver mellem sig mht. de forskellige ansvarsområder som
booking. cafe. nøgle o.a. Bestyrelsen har ansvaret overfor Universitetet.
Arbejdet er ulønnet.

STORMØDE
Foreningens medlemmer afholder stormøde første tirsdag i hver måned.
hvor forskellige sager kan diskuteres og løses i fællesskab. Stormøderne er
vejledende for de store hovedlinier i Studenterhuset. hvor foreningens
medlemmer kan give deres mening til kende vedrørende verserende
sager. Afgørelser ved uenighed Foretages ved flertillsvalg.

REPRÆSENTANTSKABET
Dette organ består af en repræsentant fra hver af de af bestyrelsen
godkendte aktiviteter. Repr.sk. har til formål at virke som kommunil<ation
mellem aktiviteterne. Repr.sk. har overfor bestyrelsen rådgivende funktion.
Repr.sk. udarbejder forslag til husorden til vedtagelse i bestyrelsen. Endvi
dere fungerer repr.sk. som høringsorgan i bestyrelsesanliggender af
væsentlig betydning for foreningens drift. De ,1fholder møde månedligt.

GRUPPERNES MØDER
Alle grupper i huset afholder møder vedrørende deres egne aktiviteter. På
disse møder tager de bl.a. stilling til. hvem sl<al repræsentere deres gruppe
ved repræsentantskabet. Huset har ofte beskeder vedrørende forskellige
fælles forhold om lokalebrug. opråb m.m. som skal diskuteres. Tid mellem
disse møder aftales i grupperne.
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Semesteret Der Gik
JUNI 1992

Som sædvanlig afholdtes der to arbejdsuger i sommerferien. Det indvendige i huset
fik en ansigtsløftning. Cafeen blev malet. loftet tenset. nyt gulv j stuen. bordene malet
osv. Lignende arbejdsweekends kommer igen til efteråret.

To kabinetter og monitors til PA-anlægget blev endelig bygget færdig at frivillige I
Studenterhuset. r:ndvidere fik vi fem spots til scenebelysning.

Arbejdende =fe-personale fik skjorter på deres kroppe med Studenterhusers logo
foran.

lUll/AUGUST 1992
!

Studenterhuset fungerer nu som forening på baggrund at direktiver rta universitetet.
Vi skal have 500' medlemmer inden .hers udløb. I skrtvende stund har vi rundet de
SOO! (VI har faktisk snart 800. red.)

Studenterhuseter gjort til tjenestested for militærnægtere. VI har fået den første. og
med erfaringerne rta denne regner vi med flere efter han1! (Mange tak. red.)

Studenterhuset f.h gang i sin interne avls -Husavisen" Igen efter nere års pause.

SEMl.MBER .991

Foreningen SltJdenterhuset afviklede en kæmpe Rus-fest for alle nylndskrevne på
universiteter. Festen blev afviklet i Careen med live-bands og diskotek på I. sal. Det
var meget vellykket.

<:..reen f.v m. endelig det eftertragtede køleskab (Carlsberg Igen. Igen). så vi kan tilby
de kolde drik.\evarer.

OKTOBER .992

l forbindelse med SQO..Aret for Columbus ankomst til Amerika afuoldt Latinamerika
gruppen ved Københavns Universitet en række velbesøgte arrangementer I Røde Rum
under overskriften "149Z - vores fremtid tilbage" med debat omkrtng Indianernes situa
tion idag.

Farmaceutisk Højskole brugte Studenterhuset til at fejre deres l OO-års jubilæum med
udstillingen -Rundt om medldnen". Der var stuvende fuldt hus.

NOVEMBER 1992

Den Naturvidenskabelige Legestue vender atter en gang tilbage til 5tudenterhuset
med deres popul~reH1ustratloner af naturens love.

Teatergruppen Sirenen opfører en absurd teaterforeStilling.
l en mere end stuvende fuld Cafe spiller Porno Pop og Paddlngton Replay til fordel for

de sultende i Sonialla.

Og 5<.\ har vi ikke engang nævnt de aftenarrangementer. som Elfenbenstårnet, Stude
rende mod R..Gsme og Debatforum har lavet. eller Intematlonal Cafe. eller aJle de
fred,'ge. hvor der bare har været g.mg i den - men det er jo også b..ve ganske som vi
plejer.
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c'
Vedrørende medlemskab

af foreningen Studenterhuset

Som medlem af Studenterhuset har du disse fordele:
- CortTinsret til husets ..,rr..mgcmenter. deb.,tter. fester m.v. ved adgangsbegrænsning.
• ret til at blive optaget i husets aktiviteter. efter nærmere .1ftale med disse.

e ..,. 40% medlemsrabat på dril<kevarer i Studenterhusets c..,re.
fri adg.,ng til den .'rlige medlemsfest,

- ret til at deltage i husets stormøder. hvor mange beslutninger tages.
medlemmer. som er studerende ved Københavns Universitet. har stemmeret ved
Studenterhuset gener.,ICors.,mlinger.

Regler for medlemskab:
- medlemstegning gælder for hele studieåret 1992-93.
- pris for medlemsk.,b er 50.00 kr. (svarende til kontingent).
• hvis medlemskortet bortkommer beregnes der 50.00 kr. Cor udstedelse af nyt.
Arskortk.m stemples vederlagsfrit efter kontrol af medlemskab.

for medlemmer under kategori C (ikke-studerende) kræves der medlemskab af
5tudenterhusets aktiviteter (dokumentation og ansøgning via gruppen).
- medlemskab kan ophæves. hvis husregler (se disse) og almindelig orden ikke over·
holdes. Karantæne kan gives ved grov overtrædelse af regler.
- ved ophævelse af medlemskab sker der ingen tilbagebetaling af medlemsgebyr.
- medlemskortet og/eller årskortet er dine personlige og må ikke overdrages til «ridre.

Vigtigste husregler: (spørg evt. efter mappe med husorden!)
• du må ikke medbringe alkohol el.lign. i Studenterhusets c...re ener under arrange
menter tage købte drikkevarer ud af huset (iRg. bevillingspolitiet).
• du må ikke indtage. købe. sælge eller opbev..ue euforiserende stoffer i Studenterhu
set ener i nærheden af huset.
- du må ikke låne ener tage ting (musikbånd. stole. værktøj el.lign.) fra husets lokaler.
medmindre du har fået tilladelse fra en .,f husets ansvarlige.
• du skal være med til at holde almindelig orden i husets lokaler. og altid gøre rent

.efter brug f.eks. efter mØder o.lign. skal borde og stole altid tilbage på deres pladser
(spørg evf.).
• vær med til at holde opsyn med Studenterhusets lokaler. infonm~r om mangler (el
pærer. toiletpapir. p.,pirservietfer o.lign.).
- vær med til at udbygge ideen om Studenterhuset - io flere medlemmer. jo bedre
står vi i Corhandliilgeme med universitet om bedre og Rere lokaler.

Huset kører primært på gratis arbejdskraft. Lad det ikke være spild af tid!
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