
 

KU Studenteridræt Generalforsamling d. 30. november 2022 

Opstillingsliste til valg til Hovedbestyrelse 
 

Københavns Universitet (2 udpeget af KU) 

Vibeke Jenny Koushede  Institutleder, Institut for Psykologi, Samfundsvidenskabeligt Fakultet 
– udpeget for perioden 2023 og 2024 

Torben Rytter Kristensen Fakultetsdirektør, Teologisk Fakultet 
– udpeget for perioden 2022 og 2023 

 

Motionsidræts afdeling (2 vælges) 

 
På valg til perioden 2023 og 2024: 

Anja Andersen   (dans, pilates og yoga) 
Thor Andersen   (volleyball) 
 
Ikke på valg – Er valgt for perioden 2022 og 2023: 
Olivia Vestergaard  (dans) 
 

Afdelinger (1 vælges) 

(basket, futsal M/K, kajak og klatring) 
 
På valg til perioden 2023 og 2024: 
 

Ikke på valg – Er valgt for perioden 2022 og 2023: 
Cedric Julius Haas  (klatring) 
 

 

Klubber (1 vælges) 

(badminton, håndbold, svømning og vandpolo)  

 
På valg til perioden 2023 og 2024: 
Anders Petersen   (svømning og vandpolo) 
 
Ikke på valg - valgt for perioden 2022 og 2023: 
Mette Rosenkilde  (håndbold) 

  



 

Motionsidræt 

Thor Andersen 

Jeg hedder Thor Andersen, læser til dagligt Kommunikation og IT på Københavns Universitet, hvor jeg er på 
mit 1. semester af kandidatuddannelsen. Jeg har været medlem af KU Studenteridræt siden 2021 sæsonen 
og spiller i øjeblikket volleyball på vol07.  
 
Jeg har tænkt meget over at stille op til bestyrelsesposten og hvad det indebærer af tid og dedikation. Jeg 
er ikke selv en studerende, der tilbringer meget tid på campus, og ved dermed ikke, om jeg kan 
repræsentere Søndre Campus lige så godt som andre. Jeg vil dog kunne repræsentere den gruppe 
studerende, der prøver at balancere en hverdag med studie, arbejde, venner, kæreste og selvfølgelig volley. 
Jeg vil kunne bidrage med den viden om den travle studerende og gennem erfaringer fra min uddannelse 
og arbejde, kan jeg bidrage kommunikativt og muligvis lidt IT med eks. hjemmesiden.  
 
Jeg vil gerne stille mit kandidatur til valget, da jeg tror på, jeg kan bidrage til KU Studenteridræts udvikling. 

Anja Andersen 

Jeg har været medlem af KU Studenteridræt mere eller mindre konstant, siden jeg var anden års 
studerende for over 30 år siden, og har altid været glad for fællesskabet og i særdeleshed de super 
kompetente trænere. For seks år siden stillede jeg så for første gang op til HB, da jeg gerne ville være med 
til at arbejde for KU Studenteridræt, som er en vigtig forening for fællesskabet og trivslen på KU. Det er jo 
et af de få steder hvor de studerende, ansatte og alumner kan møde hinanden i øjenhøjde på tværs af 
fakulteter og fag. Foreningen har været gennem store forandringer de seneste år, og jeg vil gerne være 
med til arbejde for at stabilisere og skabe muligheder for udvikling inden for de nye rammer, som aftalerne 
med Københavns Universitet åbner op for. 

Afdelinger 
Vakant – Ingen opstillede 

Klubber 

Anders Petersen 

Jeg har været medlem af KSI siden år 2000, hvor jeg primært har været aktiv i svømmeklubben, men også 
deltaget på forskellige volleyballhold i motionsafdelingen og under volleyballklubben (dengang den stadig 
eksisterede).  

Jeg ønsker at benytte min erfaring med organiseringen af klubberne under KSI i hovedbestyrelsen, hvor jeg 
vil arbejde for en fortsat stærk samhørighed mellem klubberne og motionsafdelingen. Jeg mener, 
klubberne under KSI er en vigtig brik i arbejdet med at tiltrække nye og fastholde gamle medlemmer af KSI, 
da de giver et andet tilbud om studenteridræt, end hvad der kan tilbydes i motionsafdelingen.  

Udover at være medlem af KSI er jeg ansat på KU som lektor ved Institut for Psykologi og har derfor også 
noget indblik i, hvordan universitetsverdenen fungerer generelt. Jeg ønsker at bidrage til det fortsatte 
arbejde med at få KSI forankret som en værdsat del af KU, hvor begge parter kan drage nytte. 


