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Ref.: Studenterhus

Vedrørende: Ansøgning om tilskud til bygningsdrift af Studenterhuset 2016.
Aalborg Universitet søger hermed om tilskud på 1/3 af bygningsdriftsudgifterne i alt t. kr.
1.475 af studenterhuset og dermed de fysiske rammer for Foreningen Studenterhusets
arbejde og for Universitetets aktiviteter i huset i år 2016.
Studenterhuset anvendes primært af studerende ved Aalborg Universitet og byens øvrige
videregående uddannelsessteder. Foreningen Studenterhuset arrangerer aktiviteter såsom
koncerter, foredrag, debat, revy m.m. og opfylder hermed et udtalt behov hos de studerende
i Aalborg for et mødested med sociale og kulturelle aktiviteter på tværs af studieaktiviteter.
Studenterhuset er stærkt medvirkende til at skabe et godt studiemiljø for de studerende, der
allerede er i gang med en uddannelse i byen, samt at gøre byen mere tiltrækkende for
fremtidige studerende.
Udover at bidrage til studenterlivet i Aalborg er Studenterhuset en af byens større
kulturudbydere med et meget bredt sigte mod både de studerende men også med byens
øvrige borgere.
Arbejdet i Foreningen Studenterhuset foretages i videst muligt omfang af frivillig og ulønnet
arbejdskraft, der i en række aktivitetsgrupper danner baggrunden for det brede kulturelle
udbud.
Ved siden af de studerendes brug af Studenterhuset har Aalborg Universitet forskellige
aktiviteter i huset. I Universitetsdelen findes bl.a. Studenterpræsten, en klub for Aalborg
Universitets internationale gæster, møderum for Aalborg Universitets bestyrelse og
fakultetsråd samt øvrige lokaler til møder og receptioner m.m.

For et aktivitetsniveau i størrelsesorden af det program som man har i 2015 er budget for år
2016 estimeret til følgende:
BUDGET FOR ÅR 2016
Husleje

2.825.000

Bygningsvedligehold

440.000

Bygningsforsyning

560.000

Bygningsrengøring

450.000

Bygningsservice

150.000

I alt udgifter

4.425.000

Idet Universitetet - som hidtil - bidrager med 2/3 af udgifterne ansøger Aalborg Universitetet
igen Aalborg Kommune om tilskud på 1/3 af budgettet for Studenterhuset til de udgifter, der
vedrører bygningsdriften mm. – i alt t. kr. 1.475.
Herudover afholder Aalborg Universitet selv udgifter for t. kr. 200, som går til kontorhold mm
samt lønudgifter.
Således er det samlede budget for år 2016 for Studenterhusets bygningsdrift på t. kr. 4.625.

Med venlig hilsen
Niels Hansen
Aalborg Universitet
Teknisk Forvaltning

2

