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Møde den: 2. maj 2018  

Aarhus: Byg. 1443, lok. 440 

Emdrup: A011 

 

Evalueringsmøde med fredagsbarer på Arts  

 

Tilstede:  

Fredagsbarer: Teos Bar, Panta Rei, Arabar, Globar, Esperanto, Kommabar, Kaserneba-

ren, Arken, fredagsbar.dk, Brocas Bodega, Paideia Bar’n, PANIK 

 

Arts Bygningsservice: Jane Nielsen (JN), Ib Rasmussen (IR), Lars Mitens (LM), Anne 

Mørk Risager (AMR) 

 

Ikke tilstede:  

Fred, Barbar, Symposion, Barbund 

 

Referat 

 
1. Intro 

a) Bordet rundt 

 

b) Input til dagsorden 

Ingen kommentarer. 

 

2. Status fra Bygningsdrift 

a) Rengøring – status vedr. gulvvaskemaskiner i Aarhus  

LM glædede sig over de nye gulvvaskemaskiner. De er taget godt i 

brug af fredagsbarerne til glæde for alle brugere i Nobelparken. Gul-

vene er mærbart renere og den værste lugt er væk dagen derpå.  

JN appellerede til, at man er opmærksom på, om slangen sidder kor-

rekt monteret på maskinen. Hvis ikke, kan der opleves problemer med 

maskinerne.  

 

b) Status vedr. rundering mhp. at sikre studieklare lokaler – 

inddragelse af fredagsbarformænd 1-2 gange ila. semeste-

ret.  

AMR oplyste, at drift runderer i studieområderne hver mandag mhp. 

at sikre, at studieområderne fremstår præsentable/studieklar.  I efter-

årssemesteret planlægges 1-2 rundture, hvor fredagsbarformændene 

deltager. Dette for at sikre, at vi ser og fastholder samme niveau for 

oprydning og renholdelse. 
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3. Rapporteringspligt 

a) Rapporteringsoversigt – status 

LM præsenterede rapporteringsoversigten og kunne herudfra konklu-

dere, at en opstramning er nødvendig. Jf. Arts’ tillæg til AU’s regle-

ment vedr. fester og øvrige arrangementer skal der rapporteres om-

kring fredagsbarens forløb til artsbyg@au.dk i umiddelbar forlængelse 

af fredagsbaren.  

 

b) Opstramning nødvendig - konsekvens/alternativ   

LM understregede, at alternativet til at overholde rapporteringskravet 

er, at fakultetsledelsen genindfører vægterordningen for fredagsbarer-

nes regning.  

Dette fremgår ligeledes af Arts’ tillæg til AU’s regler for afholdelse af 

fester og arrangementer; http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.med-

arbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Bygninger/Bygningsser-

vice/Arts_Bygningsservice/Tillaeg_til_AUs_principper_og_regler..._gael-

dende_for_Arts_okt._2016.pdf 

Således er en opstramning nødvendig for at fortsætte nuværende rap-

porteringsordning.  

 

c) Øvrig praktisk info til Bygningsdrift 

Rapporteringen kan ligeledes benyttes til øvrig praktisk info/spørgs-

mål til Arts Bygningsservice.  

 

d) Hærværk/skader 

LM oplyste, at der desværre har været flere eksempler på episoder, der 

er endt i skader/hærværk. Til fredagsbarfester er musik, dans og hygge 

ok. Derimod er alle forhold, der volder skade på bygningen ikke til-

ladt; røg, damp, åben ild, stor varme, pynt der ikke kan fjernes, maling 

i trappeopgang osv. Dertil er overnatning ikke tilladt 

Kontakt driftsinspektør ved ønsker til øvrige arrangementer, der ligger 

uden for kategorien ”almindelig fredagsbar”.  

 

Enkelte barer berettede om problemer med, at studerende tager eleva-

toren op på de øvre etager og låser sig inde på toiletterne. Driften føl-

ger op på, hvordan vi kan løse problemet.   
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4. Husrepræsentantens rolle 

a) Godkendelse af semesterplan  

 

b) Ændringer til semesterplan (minimum 2 uger forinden) 

 

c) Formandsskifte (blanket) 

Flere barer ytrede, at processen omkring formandsskifte/skift af be-

styrelse er tung. Anne Thorø Nielsen fra Studenterhus Aarhus skulle 

have beskæftiget sig hermed. Arts Bygningsservice følger op.  

 

5. Status vedr. forskønnelse af studieområder  

a) Step II i Aarhus; Kommabar, Symposion, Panta Rei  

AMR oplyste, at forskønnelsesprocessen step II er i fuld gang. Indle-

dende møder er afholdt. Fra uge 26 vil studieområderne blive rømmet, 

hvorefter istandsættelsen finder sted. Arts Bygningsservice takkede for 

godt samarbejde med gode og konstruktive dialoger hele vejen rundt.  

 

b) Forskønnelse af Barbund i Emdrup? 

Grundet afbud fra Barbund i Emdrup, drøftedes i stedet forskønnelse 

på Kasernen – herunder Kasernebaren. AMR oplyste, at dette arbejde 

forventes i gangsat på den anden side af sommer/i det tidlige efterår.  

 

6. Depot 

a) Kontanter  

Venligst undlad at have kontanter liggende på depoter. De fleste barer 

oplyste, at de benytter Mobilepay.  

 

b) Indretning - opsætning af hylder  

Ved behov for yderligere hylder eller lignende til indretning af depoter 

kontaktes driftskontoret (byg. 1467). IR fremhævede vigtigheden af, at 

også depoterne opryddes og renholdes. Dette i forhold til generel hygi-

ejne.  

 

c) Håndtering af returpant 

Arts Bygningsservice appellerede til, at returpanten (gældende for fre-

dagsbarerne i byg. 1481-1485 i Nobelparken) fremover samles i et fæl-

les rum med udgang direkte til trappeskakten under trappen ind til 

bygning 1481. Tiltaget blev præsenteret med udgangspunkt i, at vi op-

lever problemer med, at returpant står opbevaret på fællesarealer, i 

studieområder, på depoter og i indgangspartier i længere perioder. 

Dette medfører dels kraftige lugtgener foruden risiko for myrerinva-

sion.  
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Flere af fredagsbarerne udtrykte deres betænkeligheder ved denne løs-

ning, da tunge ølkasser skal transporteres – for nogle – et langt 

stykke. Det aftaltes derfor, at fredagsbarerne udfærdiger et fælles op-

læg til, hvordan vi kan komme ovenstående problemer til livs.  

Fredagsbarerne præsenterer oplæg på næstkommende semestervise 

evalueringsmøde i E18.  

 

 

d) Oprydning og rengøring 

JN oplyste, at det overordnet set går godt med oprydning og rengø-

rings i studieområderne. Vær OBS på, også at få tømt affald på toilet-

terne.  

 

7. Fredagsbarmappe (jf. seneste møde) 

a) Input til indhold  

b) Opslagsværk/videndeling ved formandsskifte  

AMR gjorde opmærksom på, at barernes ønske om en fredags-

barmappe med relevant praktisk info forsøges imødekommet frem 

mod næstkommende evalueringsmøde i E18.  

 

8. Orientering vedr. brugen af studieområder i introugen  

AMR oplyste, at studieområderne indgår i puljen med øvrige lokaler på 

Arts til at få den samlede lokaleplan til at gå op i introugen (uge 35).  

 

9. Mulighed for fredagsmenu i Nobel Kantine  

 Kristina Kristensen (Studenterhusfonden) kontaktes  

LM opfordrede fredagsbarerne i Nobelparken til at kontakte Kristina Kri-

stensen fra Studenterhusfonden, hvis der skal arbejdes videre med idéen 

om fredagsmenu i kantinen. Eksempelvis i form af udvalgte fredage, hvor 

mange barer er i gang.  
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10. Eventuelt  

 

Der blev ytret usikkerhed omkring, om alarmen kan høres, når den går. 

Henvendelse til Ib Rasmussen ved konkrete tilfælde.  

 

Fredagsbar.dk: Opfølgning på udeståender; bl.a. gitter, udluftning, opde-

ling af depot (PANIK og fredagsbar.dk), lift er ustabil i drift. LM følger op 

og vender tilbage.  

 

KODA/musikafgift: Opfordring til at betale afgiften/tage kontakt til 

KODA. Enkelte barer har fået store bøder.  

 


