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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
07/01 2019
Siden sidst/opdateringer
•
•
•

EU-eventet er pt. sat på standby
Der skal tages stilling til popcornmaskine – et bestyrelsesmedlem tager ansvaret for
dette.
Ift. brochure med AD Media, skal bestyrelsen lige have talt med dem

Det sociale i bestyrelsen
•

Kort orientering om, hvordan folk har det med det sociale i bestyrelsen. En nærmere
forventningsafstemning kommer på næste møde

* Bestyrelsen vælger næstformand og bestyrelsesmedlem til RUCbar

Ny dato for reception
•
•

Grundet sammenfald med arrangement i RUCbar, må vi rykke receptionen til torsdag
den 21. februar.
To bestyrelsesmedlemmer påtager sig at være hovedarrangører og begynder fra
omkring 15/1

Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer
•
•

Vi har tre pladser til bestyrelsen
Bestyrelsen har snakket om en strategi, for hvervning af nye medlemmer, og en proces
er sat i gang. Ved næste møde præsenteres hvad vi er nået frem til.

Brug af kontoret i 2019
•
•

Kontoret skal ryddes op, hvilken allerede er planlagt. Herunder skal bestyrelsen tage
seriøst stilling til kaffemaskine, køleskab, mikroovn
Det skal være muligt for den administrative medarbejder at arbejde på kontoret
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•
•
•
•

Ift. Rengøringsordning, ville det give mening at tage brugen af kontoret op, til hvert
møde, så det løbende evalueres
Bestyrelsen vil prøve at bruge kontoret, men dog med måde ift. Kontorfester
En tovholder fra bestyrelsen er valgt til at lave nogle retningslinjer for brug af
kontoret, som vi tager stilling til ved næste møde
Vi kigger på nye møbler til kontoret omkring den 23. i forbindelse med
rengøringsdagen

Arrangement / kvartalshjul for foråret 2019

Februar:
•
•
•
•

Semesterstartsfest - bestyrelsen snakker med RUCbar. Dog skal det lige godkendes af
de resterende medlemmer i bestyrelsen
Reception
I løbet af måneden: ad hoc-renovationer (fx trøjer ved trappen)
”Vi vil Europa”

Marts:
•
•
•

9. Marts: bestyrelsestur (ansvarlige finder vi på næste møde)
11/12/13/18/19/20: Tøjbyttedag med GSB
I løbet af måneden: intern Tour de Chambre

April:
•
•

Påskefrokost
Midt-april senest: valgevent

Maj:
•

Kvizzkat-lignende ting til sommerfesten (ansvarlige ikke valgt)

I løbet af semestret:
•

Snak med arkitekt/RUC omkring freshen up af grupperummene
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Over sommerferien:
•

Fresh up af rummene

Evt.
•
•
•
•

Næste møde: torsdag den 7. Februar
Kontoroprydning den 23. januar kl 11.00
To bestyrelsesmedlemmer melder sig som stemmetællere til RUCbars
generalforsamling
Der er møde den 17. Januar ift. samarbejde med UGrow
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