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  REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

  14/09 2018 
 
 

 

Køkken   
• Kontraktbrud af lakajerne for at lade andre end rusvejledningen bruge køkkenet 

• Overordnet fungerer det fint nok i køkkenet pt. 

 

Kælder 

• Der ser grimt ud dernede, masser af rod 

• Kælderdag: Der skal laves et event 

• RUCSound kunne godt tænke sig et større bur, bestyrelsen tager det op til overvejelse 

• Øllaget skal have at vide, at de skal fjerne deres ting fra kælderen 

 

Hvervning af nye medlemmer 

• Der skal laves strategi for det nye semester 

• Overvej hvem der kunne give mening at have med, gerne ruslinge 

• Overvej også ift. formandskab – Den nuværende næstformand overvejer næstformandskab 

igen, men er ikke fastlåst på den, hvis der kommer andre 

• Der skal skrives et opslag på gruppen med et spørgsmål om, hvorvidt man tænker at fortsætte 

Formanden påtager sig denne opgave. 

 
Planlægning af events næste semester 
• Plan for næste semester. (Årshjul, flere arrangementer?, huset, brug af penge, semesterstart).  

• Potentielle events skrives ud på gruppen og folk kan tage opgaverne på sig dér  

 

Bestyrelsestur 
• Den 19. oktober – et bestyrelsesmedlem skriver et opslag i gruppen 

 

Medarbejdersituation 
• Den administrative medarbejder er pt på højskole, men kan stadig tage admin opgaver 

• Formanden har møde med hende (og én fra RUCsound) om at overtage admin opgaver fra 

RUCSound 

 

Update fra ADMedia 
• Vi godkender at vi går videre med processen, men vi vil gerne se tidligere lign arbejde fra 

ADMedia samt gerne have ret til fuld godkendelse inden de bliver sendt 
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Evt. 
 

Overtagelse af studielivsmessen 
• Vi overtager Studielivsmessen fremover 

• Et af bestyrelsesmedlemmerne arrangerer en ny messe i februar 

• En aftale med RUCBar skal på benene, så det permanent bliver nede i cafeen, messen afholdes 

 

Update fra RUCSound 

• En medarbejder fra RUCsound mangler at blive sat ind i diverse admin opgaver. Han vil gerne 

læse aftale mellem RUCSound og SH  

• jf. tidligere punkt: skal der være et møde mellem RUCsound, formanden og den administrative 

medarbejder 

• Bestyrelsen kigger på om de kan lægge penge hos RUCSound 

 

Vores kontor 
• Næstformanden skriver et opslag ud ift. oprydning af kontor 

 

SILBA 

 

 

 


