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  SUMMARY OF BOARD MEETING 
  14/01/2021 

 
 
 

Present: Jakob Thormod, Marc Backhausen Erichsen, Tobias Lafontain, Morten Jensen, Patricia F. Sørensen, Mathilde Munk, 

Kevin Friis Larsen, Mathilde Elisa, Erik Slot Malmqvist.  

Absent: Kåre Olesen, Fahmi Jama 

Observer: 

Chairman: Tobias Krog Lafontaine 

Moderator: Tobias Krog Lafontaine 

Minute taker: Marc backhausen ERichsen 

Approval of agenda: Agenda approved 

 
Dagsorden 

17.30 - 17.35 Formaliteter 

- Valg af dirigent 

Toby valgt til dirigent 

- Valg af referent 

Marc er valgt til referent 

- Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt  

- Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1) 

Referet fra sidst er godkendt 

 

17.35 - 17.45 Orienteringer (O) 
- COVID-19 restriktioner 
Gældende restiktioner er gennemgået, det er bemærket, at det er muligt at 
tilgå huset hvis der er materialer som skal afhentes i forbindelse med 
foreningsarbejde. I dette tilfælde skal Stig ploughman kontaktes.  
- Forsikringer er betalt og trådt i kraft 
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Forsikringer er gennemgået og for fremtiden, der er gjort opmærksom på 
at skader der sker i huset for brugere i normalt brug, men ikke 
nødvendigvis til størrer forsamlinger. RUCbar er dobbelt forsikret, da 
skader der sker i RUCbar regi, er de forsikret.  
- Dato for generalforsamling  
der indkaldes med 3 ugers varsel, hvilket vil sige at der kan indkaldes 
tidligst til den 4. Der bliver gjort opmærksom på, at det måske er mest 
hensigtsmæssig at gøre det i en weekend, hvortil der bliver forslået og 
besluttet at det bliver gjort lørdag d. 6 kl. 12.  
- Status på vedtægtsændringer 
Der er ikke arbejdet videre med vedtægtsændringer fra det vi aftalte sidst. 
Disse skal være indsendt til chairman@ruc.dk senest 14 dage før GF.  
- Møbelindkøb 
Møbler bliver indkøbt i næste uge. Der er nogle IKEA møbler som er 
udsolgt, eller ikke kan købes online, hvilket er lidt problematisk nu hvor 
det er Corona og varehuset er lukket. Derfor er der nogle elementer som 
måske bliver lavet lidt anderledes men der bliver handlet inden for 
budgettet.  

17.45 – 18.00 Opstillinger til generalforsamling (D) 

Gennemgang af hvem der stilles op til de forskellige poster.  

Der er personer til formand og øko posterne, men vi mangler at finde en næstformand.  

Der er 3 personer som potentielt trækker sig til generelforsamlingen, hvilket betyder 
at vi skal overveje at findes 3 nye hoveder. Derfor kan der overvejes om 
der er personer som gerne vil være med og at have et punkt på GFs 
dagsorden om indsupplering af personer til GF.  

18.00 – 18.45 Første behandling af kontoransøgninger (D) (B) 
 - Bilag eftersendes af Tobias d. 12/1/2021 

Kontor fordelings forslaget gennemgåes af Tobias, forslagets udgangspunkt er, at 
der er så få personer som skal flytte som muligt.  
der bliver diskutteret løst omkring fordelingen af kælderenpladsen i forhold til at 
bytte rundt på nogle af pladserne og at give mere plads til brewery.  

mailto:chairman@ruc.dk
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Kælderenfordelingen er blevet således:  

 

Kontor fordelingen gennemgåes for forslaget for Kåre og Toby.  
Der bliver diskuteret, at det giver mening at lave delekontor mellem RUC gaming og 
RUC sport samt Revyen og Reality bites da disse to køre forskud af hinanden semester 
mæssigt 

13.2.039 bliver udpeget som buffer kontor i forhold til, hvis der kommer en ansøgning 
inden ny kontor fordeling.  
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Kontorfordeling for 1. og 2. sal bliver følgende:  
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Der bliver talt om varigheden af kontrakterne, der er enighed om nu hvor første gang vi forsøger med 
flerårige kontrakter vil dem som har søgt mere end et årige kontrakter maksimalt får tildelt 2 år, selv 
om der er mulighed for at dette kan forlænges.  

Derudover bliver der foreslået, at der ses ind i proces for ansøgere som ikke er nye, da det bliver 
meget genforklarende for disse. Evt sæt et cap limit på længden for ansøgninger. 

Derudover gøres der opmærksom på, at RUCbars samarbejdskontrakt fungere lidt anderledes end 
andre kontoransøgninger. Deres samarbejdsaftale skal forhandles i løbet af næste måned. Og her er 
det vigtigt at der forhandles bedre vilkår i denne kontrakt.  

Der åbnes op for diskussionen om, hvad der kan opbevares i kælderen i forhold til SR og deres 
opbevaring af Fagforenings merch. Der bliver diskutteret frem og tilbage om det er meningsgivende at 
sætte begrænsninger for hvad foreningerne kan bruge deres plads til. Men der bliver også gjort 
opmærksom på, at det er vigtigt at fagforeningerne skal rette henvendelse til SR når fagforeningerne 
skal i kælderen.  
I forhold til denne diskussion, SR fpr den plads som der er aftalt og de får mulighed for at benytte 
pladsen til fagforening, der aftales med SR hvordan fagforeninger bruger og tilgår pladsen så dette 
ikke kommer til at være til gene for andre organisationer.  
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18.45 - 19.00 - Evt. og opsamling 

Paul Gammlgaard kontakter os nok i forhold til genforhandling med RUC. Det bliver 
nok primært en forlængelse af vores nuværende kontrakt vi har med RUC.  

Næste bestyyrrelse møde bliver d. 18 feb kl 17:30 og vil også være et konstituerende 
bestyrrelsesmøde.  

O = Orientering WS = Workshop D = Diskussion B = Beslutning 

 


