
Referat fra bestyrelsesmøde d. 03/12/2020 

Referat af møde d. 3/12-20  

  

Dirigent : Patricia  
Referent: Marc   
Tilstede: Kevin, Mathilde V, Toby, Mathilde M, Marc, Patricia, Morten, Erik, Kåre (Teams)   
Udeblevet: Fahmi, Thormod   

Dagsorden for mødet er godkendt  

Referat fra sidst møde er godkendt.   

Orienteringer - O  

• Vaskemaskine   
• Rapport om det frivillige miljø   

Opstilling til bestyrelse – B  

Kåre Olesens opstilling til bestyrelsen er modtaget af siddende bestyrelse.   

Efter en kort drøftelse i bestyrelsen er Kåre Olesens opstilling vedtaget.   

Kåre Olesen er nu optaget i bestyrelsen gældende fra næste bestyrelsesmøde.   

Indretning af første sal. - B  

Gennemgang af indretningsplaner fra udvalget for 1. sal  

Værelserne indrettes efter “stuefarverne” for at opnå et godt æstetisk miljø men med funktionelle 
møbler. Der henvender sig primært mod stole, borde og gardiner.   

Udvalget modtager feedback og spørgsmål for indretning og farve indretning.   

Indretningsudvalget har indhentet tilbud på kr. 85.000,- moms incl.   

Der er besluttet at:   

Indretningsudvalget har fået godkendelse på at indkøbe indretnings elementer udfra bestyrelsens 
feedback og komentare.   

Eventuelt restbeløb bruges på wall-art, kopper og trøjer/merch.  

Valg af bestyrelsesrepræsentant til RUCbars bestyrelse – B  

Erik, Patricia og Mathilde har tidligere indstillet sig selv til bestyrelsen.   



Patricia trækker sin indstilling   

Mathilde kan godt indgå i både ledelse og bestyrelsen hos RUCbar.  

Erik Trækker sin indstilling   

Mathilde er indvalgt som repræsentant til RUCbars bestyrelse på vegne af studenterhuset.   

Nedsættelse af udvalg til vedtægtsændringer - B  

Der er givet en kort motivation for at gennemgå vedtægtsændringer til næste generalforsamling.   

Bestyrelsen nedsætter et udvalg for at skrive vedtægtsændringer.   

Marc, Mathilde og Patricia er indstillet af bestyrelsen til udvalget.   

Bestyrelsen foreslår udvalget at komme med følgende rettelser:   
- en beskyttelses vedtægt i forhold til minioriteter.   
- en vedtægt så studerende som færdiggør deres uddannelse midt i deres mandat kan blive i 
bestyrelsen indtil næstkommende generalforsamling.  
- en vedtægt som gør det muligt at ekskludere medlemmer i forbindelse med “mandatmisbrug” 
og/eller inaktivitet.   

Udvalget er vedtaget med ovenstående kommentarer.   

Hvem kan ansøge om kontor? - D/B  

Et dilemma opstod i forhold til RUCsounds ansøgning sidst i forhold til om underudvalg kan søge.   
Dertil kommer diskussionen om Tutoring derfor også kan søge. Der er udfordringer i forhold til hvis 
formandskabet i disse underudvalg skifter, som det gøres i tutoring.   

Det handler om præcedens i forhold til om alle kan søge, hvis dette besluttes.   
Det handler dog også om frihed i huset.   

Et kompromis kan være at “moderorganisationen” står som medunderskriver for udvalget, for at 
pålægge et ansvar for kontoret og huset på vegne af udvalget.   

En mulighed kan være, at man går mere kritisk til værks, når der søges for et andet kontor.   

Kan SILBA, som ikke udelukkende er for RUC studerende, søge om kontor i huset. Det er en forening 
for studerende, men med et uda søgende blik. De arbejder for at forbedre studiemiljøet og derfor er 
det potentielt relevant. Men åbner vi så op for at organisationer som ikke er forankret 
i RUCs studiemiljø generelt kan søge.   

I sidste ende er det bestyrelsen som beslutter hvem der får kontor i huset, det skal vi altid holde for 
øje.   

Kan en fagforening søge et kontor?   
Fagforeninger fremmer ikke direkte studiemiljøet på samme måde som øvrige studenterdrevet 
organisationer. Ligeledes er fagforeninger ikke bestyrelses foreninger og medlemsdrevet/frivilligt 
drevet på samme måde som ellers.   



At åbne op for, at mange andre og irrelevante organisationer, vil kunne søge ind i huset, men de bør 
ikke sidde her ude og arbejde, det kan de gøre på deres arbejdskontorer på fagforeningers 
hovedkontor.   

En løsning kan være at skabe bedre kontakt til de organisationer som fagforeninger samarbejder 
med da studenterhuset ikke bør overtage den store koordinerings opgave som ligger i forbindelse 
med fagforeningsrelationer, ligeledes vil det optage plads i huset.   

Beslutning:   
Hvis et underudvalg søger, står organisationen som med underskriver. Den som er underskriver på 
kontrakten, og har nøglen til kontoret, er også hovedansvarlig for kontoret. Vurderingen af 
ansøgningen for 2. kontor vil altid være mere kritisk.   
Organisationer som ikke udelukkende er for RUC studerende, kan af princip ikke få flerårige 
kontrakter, men kun etårige kontrakter.  

Fagforeninger kan ikke søge kontor.  

Diskussionen omkring brug af kælder plads tage op på næste møde.    

Kontoransøgningsdato og endelig kontrakt – B  

Forslag til dato er : 07/12-20 til 11/01-21.   

Proces:   
organisationer indsender inden for disse datoer, ansøgningerne behandles i bestyrelsen, 
ansøgningerne og kontor plan drøftes på et husmøde til komentare og feedback hvor efter 
den endelige behandling foretages i bestyrelsen inden d. 1/3-21 hvor indeværende kontrakter 
udløber.   

Kontor- og kælderansøgninger er rettet til, med tidligere kommentarer og oversat til engelsk.   

Den tilrettede kontor- og kælderansøgning er vedtaget og sendes ud i næste uge.   

Kommissorium – B  

Kommissorium er rettet med kommentare fra tidligere møde og er vedtaget af bestyrelsen.   

EVT   
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