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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
03/04 2018
Til stede: Lykke, Nanna, Patrick, Julie, Oscar, Asbjørn, Anna
Fraværende: Johannes, Lukas, Emilie, Mennan
Observatører: Anne Mynte og Morten Agerby
Ordstyrer: Lykke
Referent: Julie
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt, RUCsound tilføjes under ”Status på udvalg”

Godkendelse af referat fra tidligere møder
•

Dette punkt omhandler referat fra 10. januar, 6. februar og 6. marts.

•

Ingen indvendinger. Alle tidligere referater er godkendt.

Godkendelse af ny samarbejdsaftale med RUCbar
•

Alle rettelser fra SH’s bestyrelse er kommet med i ændringerne. Små, sproglige ændringer er
dog foretaget.

•

Ift. Eksterne arrangører er der en politik om, at SH som ”ejer” af lokalet giver lov til at låne
caféområdet, og dermed også for oprydningen - dette skal blot udpensles i samarbejdsaftalen.

•

Rengøringsafsnittet i aftalen: bestyrelsen bliver enige om en betinget godkendelse indtil
videre.

Studenterhusets køkken
•

Køb af ny opvaskemaskine er i gang – Nanna følger op

•

Bestyrelsen bliver enige om at lukke køkkenet på ubestemt tid og samtidig gøre opmærksom
på, at grunden til dette er en lang periode, hvor folk ikke behandler køkkenet ordentligt på
trods af adskille reprimander

•

Bestyrelsen skriver ud til organisationerne i huset, at vi lukker køkkenet, og så må de
kommunikere informationen ud til deres frivillige

•

Lørdag d. 7/4 rydder vi køkkenet for alt brugbart service og tager strømmen fra køkkenet
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•

Bestyrelsen deler på Office Org. Gruppen + SHs Facebook-side, at køkkenet bliver lukket på
ubestemt tid, og at dem, der allerede har booket køkkenet, skal kontakte SH.

•

Bestyrelsen skriver på Org.-Gruppen, at de skal hente deres mad i køleskabet senest fredag d.
6/3

Status på administrativ medarbejder
•

Der forklares hvilke arbejdsopgaver Anne Mynte blevet tildelt

•

Bestyrelsen godkender arbejdsopgaverne uden indvendinger

•

Anne Mynte lægger en plan for SoMe, og hvordan vi kommet mere frem herpå. Facebook og
Instragram-siderne skal promoveres meget mere.

•

Tage billeder af grupperummene, og gøre opmærksom på, at disse eksisterer

Status på udvalg
•

Tour de Chambre: Starter kl. 16. Mennan er der hele dagen. Pizzaerne til bestyrelsen dækkes af
forplejningsbudgettet. Udvalget taler med kasser om, hvorvidt forplejningsbudgettet også
dækker alkohol.

•

Kl. 13 starter vi med at rydde op i køkkenet: Til stede vil være: Nanna, Oscar, Asbjørn, Mennan,
Anne Mynte, Lykke. Kulas kommer kl. 16. Anne kommer måske, Julie kan ikke deltage.

Male-og-fylde-huller dag
•

Lykke og Asbjørn tager det på sig at lave en dag, hvor dette kan ske. Måske behøver vi ikke
være så mange

Status på RUCsound:
•

Lejekontrakterne kommer til tiden. RUCpaper har dog ikke afleveret efter 60 dages frist. Der
ikke er nogen subwoofer til koncertanlægget. Pt. er der ikke råd til en ny. Afhængig af, om
RUCsound kan få et forskud, er der ikke nogen subwoofer til sommerfesten d. 11 maj.

•

Èt nyt medlem: Pernille på Lyd&Lys.

•

Husseminar: Skadesanmeldelse omkring NAT-udstyr, der er blevet udleveret til
Rusvejledningen, og som er blevet brugt med RUCsounds forstærkere. Udstyret er herefter
gået i stykker. Rusvejledningen valgt ikke valgt at betale for servicegebyr, og er derfor ikke
dækket ind ift. defekt udstyr; kontrakten forlyder, at med servicegebyret medfølger opsætning
og service i løbet af aftenen.

•

RUCsound laver Elgen til Årsfesten med deres lys-show
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Tilbud om tilskud til dobbeltforedrag
•

Vi kan ansøge om tilskud til at få forfatter ud til at holde foredrag

•

Før der træffes beslutning, vil resten af bestyrelsen gerne lige sætte sig ind i detaljerne

•

Anne Mynte lægger beskrivelse ud på Facebook gruppen

Evt.
•

Mere kælderplads til RUCsound

•

Rusvejledningen og SH: Fomand og næstformand tager kontakt til Rusvejledningen omkring
deres brug af SH. De får frataget deres privilegium om at benytte SHs kælder, hvis der ikke sker
ændringer
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