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Punkter fra generalforsamlingen til behandling i bestyrelsen
•

Tab ift. debitorer bliver undersøgt nærmere af kasserer i næste bestyrelsesperiode

•

Regnskabsassistancen er steget, hvilket kasserer også tager stilling til i næste periode
To bestyrelsesmedlemmer tager ind til kundemøde den 19. januar hos DAF. Der holdes
ligeledes et møde med RUC ift. hvor meget vi får i tilskud, hvis vi kan få betaling til DAF
ned.

•

Hvervning af nye medlemmer behandles også på næste bestyrelsesmøde.

•

Bestyrelsen skal være bedre til at udforme budgettet næste år.

Arrangement med Vi Vil Europa i februar
•

Næstformanden er i samtale med dem, hvor vi er i gang med at forventningsafstemme.
Det skal foregå den 28. februar

•

Når RUCbar har ny ledelse, tager vi den med dem ift. pladsen.

•

Vi tager fat i en relevant forsker, hvis det giver mening, for at moderere debatten.

Konstituerende møde i januar
•

Kommer til at foregå mandag den 7. januar, kl. 16.00

Fremgangsmåde for arrangementer i køkkenet/Gul stue
•

Vi skal have fundet en løsning, således at bookingen af gul stue formaliseres.

•

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, efter det konstituerende bestyrelsesmøde, hvor den
præcise fremgangsmåde bliver fremsat.
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Den administrative medarbejdes arbejdsopgaver
•

Vi skal have et møde med medarbejderen i det nye år om de kommende
arbejdsopgaver.

Reception i februar - ansvarlige for receptionen?
•

Det foregår den 7. februar

•

Eventet laves allerede i december, vi behøver dog ikke reklamere med gratis alkohol

•

Vi skal snakke med RUCbar om øl og vand

•

De andre organisationer inviteres

•

Skriv til nyhedsbrevet

•

Konferencier

•

Invitér rektoratet

•

To fra bestyrelsen arrangerer møde med den administrative medarbejder

Økonomi
•

Der er lige omkring 10.000, ikke medregnet en potentiel bordplade til opvaskemaskine
(bliver nok først lavet næste år)

•

Der ligger også en lønning til medarbejder for december, som ikke er betalt endnu

•

Kasseren tjekker op på lønsedler

•

Det kunne være fedt med rammer til trapperne (Rusvejledningstrøjer, billeder af
bestyrelsen)

•

Køkkenudstyr

Åbent Hus
•

RUC har planer om at samle alle de åbne huse, således at der kommer ét stort Åbent
Hus, hvor RUC ønsker at have os med

•

En fra bestyrelsen holder møde med RUC om, hvad der kræves
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Evt.
Kontoroprydning
•

Onsdag den 23. januar kl. 11.00, holder vi kontoroprydningen

Brug af kontor
•

Skal tages på det konstituerende møde
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