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Til stede: Toby, Kåre, Jakob Thormod, Anna, Mathilde (online), Mikkel (online),
Katrine (online),
Afbud: Anne-Sofie, Magnus Rude

Formaliteter 
● Valg af dirigent

○ Kåre vælges
● Valg af referent

○ Tobias vælges
● Godkendelse af dagsorden

○ Godkendt
○ Ingen tilføjelser

● Godkendelse af referat fra september møde (Bilag 1) 
○ Godkendt enstemmigt

Orienteringer
● AirTames
● Projektorer
● TV i biblioteket
● Toby er ved at tale med EDU kitchen om at deres kontor omdannes til

køkkenopbevaring.
● Rusvejledningen efterlod køkkenet pænt.

○ Toby godkendte det.
● Der er kommet nyt vandfilter i opvaskemaskinen. Det holder til 8.000L
● RUC undersøger om vi kan komme på deres vandfilter-ordning - de

regenererer filtrene, så det er miljøvenligt.
● Der er kommet discolys under træer ved RUCbar.

○ RUC forstod ikke at vi ønskede spots. De har derfor installeret
mærkelig belysning frem for kraftig belysning som ønsket.

○ Gider vi spørge dem om spotlys?
● Papministeriet vil søge aktivitetspuljen fra RUC.
● Der er indkøbt printerpapir for 4000dkk. Det står på kontoret.
● Koret opbevarer fremover deres keyboard på det store kontor.
● Kamarillaen har booket overetagen det meste af september.

○ Kåre sender dem kontrakten.
● Nicolai Kaas skal mødes med Kåre ang. leveringer til huset.

○ RUCbars leveringer med lastbil ødelægger vejen.
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○ RUCbar deltager til mødet.
○ Kåre har til gengæld bedt Nicolai om nye dørtrin og ny terrasse.

● CLIQ nøgler - hvad er status?
● Kåre er ved at undersøge muligheden for en container i gartnergården.
● Tue vil gerne overtage grillen og fikse den, så vi aldrig skal se på den

igen.
● Toby er nu den eneste med hoveddørs-CLIQ-nøgle, da RUC ville fjerne

alle adgange men Toby har lavet en aftale med Laila.
● Sofie A.U.A. har forladt BW. Deres kontor skal tømmes i september.
● Brewery har fået en irettesættelse for 2. gang pga. Sjatflasker på

kontoret.
● Brewery er også blevet varslet at de ikke skal bruge kontoret til at

opbevare køleskabe, men at det er en arbejdsplads.
● Brewery har fået til d. 15/9 til at fjerne køleskabet i forrummet.

Overskudsrunde
● Hvordan har vi det?

○ Tages ikke til referat.

Adminstration

Budget og regnskab (Diskussion/beslutning)
● Budgettet er opdateret.
● Se bilag 6.

Prokura
● Husk at underskrive. Den er sendt ud.

Frit Forum
● Frit Forum har afviklet deres to arrangementer når vi mødes.

(1 september og 5 september). Hvordan gik det?
● Det gik virkelig dårligt om torsdagen.

○ Der var bræk på gulvet.
○ Vi blev mødt med arrogance overfor bestyrelsesmedlemmer der

påpegede rengøring.
○ Det har vist sig muligvis at være et ulovligt arrangement.

● Vi afventer mandagen, da det afholdes samtidigt med dette møde.
● Tobias sender dem en seriøs mail.
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Må man sælge hjemmebryg i huset?
● Ifm. FFRs torsdagsbar sammen med Brewery er der blevet stillet spørgsmål til

reglerne. Må man sælge hjemmebryg i huset? Må man sælge alkohol uden
bevilling? Osv.

○ Toby har taget kontakt til juristen.
○ Kåre har taget kontakt til en ekspertkilde som arbejder med mikrobryg.

Torsdagsbarer på overetagen
● Toby vil gerne fremsætte et forslag:

○ Studenterhuset RUC tillader ikke åbne torsdagsbarer og fester på
overetagen hvor sælges alkohol. Der kan afholdes private fester i
foreninger og sælges dåseøl i forbindelse med madlavning, men
fremover vil Studenterhuset henvise åbne bar-arrangementer til
RUCbar.

● Stemmer for: 7
● Stemmer imod: 0
● Stemmer blankt: 1

Events/kommunikation

Fødselsdagen
● Er vi kommet i gang med RUCbar?

○ Ja
○ Der er en gruppechat.
○ Der afholdes et møde i næste uge.

● Toby foreslår at vi søger midler fra foreningspuljen, da vi opfylder alle
kravene.

○ Vi søger den!
● Toby foreslår at vi booker musik.
● Kåre foreslår TDC (tour de chambre)
● Se bilag 5.

Eventpulje
● Toby har skrevet et udkast til opslag.

Vi uddeler 13.000dkk.
● Det skal måske nedjusteres.
● Se bilag 2
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Andre puljer
● Foreningspuljen (600.000dkk) kan søges.

Skal vi søge den til frivilligdag i huset? (Arbejdsdagen)
Toby har skrevet en ansøgning (bilag 4) men vil helst ikke være underskriver.

○ Vi søger den!

● GoTutor tilbyder midler til events i huset igennem SH.
Det er en virksomhed som tilbyder lektiehjælp, som gerne vil være synlige på
campus. Særligt fokus på akademiske events.

○ Toby har meldt det ud til foreningerne og håndterer kontakten.

● Venture Cups Come Together tilbyder støtte op til 10.000 til
matchmaking/start-up events.

○ Toby har delt det med foreningerne men synes at det er lidt irrelevant.

Reklamefilm
● Hvor langt er vi med projektet?

○ Vi ved det ikke

Arbejdsdag
● Er det blevet annonceret?

○ Nej

Opgaver… Flere ideer?
○ Gulvvask i kælderen
○ Maling af toiletdøre
○ Maling af dørkarme.
○ Sortering af bøger i biblioteket (tyske matematiske opslagsværker skal

ud)
○ Dybderengøring af køkken og vaskerum.
○ Ophængning af tavler
○ Sortering af stole (defekte ud, matchende stole i rum)
○ Dybderengøring af køleskabe
○ Sortering og optælling af køkkengrej
○ Sortering af borde i grupperum
○ Oprydning i kælderen
○ Oprydning/storskrald på kontorer og i huset
○ Workshop om fremtidens SH (hvad ønsker foreningerne?)
○ Husråd
○ Guide til AirTame

5



○ Infoskærmen
○ Mere udførlig opvaskemaskine guide.

Drift/opbevaring/inventar

Lyddæmpende stof i rød stue
● Har Mikkel fundet det?

○ Mikkel har ikke fundet det.
○ Mikkel kigger på det d. 6/9.

● Rasmus har ikke svaret. Hvem vil tage kontakt?
○ Rasmus har cirka 2 arbejdstimer tilbage.
○ Man kan købe timer for 400dkk i timen.

Fordeling af kælderplads
● RB ønsker at opsige sin kælderplads men lader reolen stå.
● Brewery har spurgt om pladsen.
● Toby har talt med dem om at de kan opgive deres kontor (som bruges som

lager) i bytte. De vil ikke opgive kontoret.
● RUCsport kunne også bruge pladsen.
● Vi kunne selv bruge dem som disponibel eller hyldeplads til fordeling. (fx IC)

Hvad gør vi?

Toby foreslår:
Vi bruger det som hylde-opbevaring og smider Revy og ICs ting derned.
Små foreninger kan dermed få “en hylde” som vi smider en dymo på.
Brewery vil ikke imødekomme vores ønsker, så det giver ikke mening at lade dem
ekspandere yderligere.

● Det vedtages at det bliver disponibel plads.

Næste bestyrelsesmøde
● D. 12 oktober kl. 16:30
● Tobias laver en Google kalender.

Evt. og opsamling 
● Mathilde skal gå 16:30 på frivilligdag.
● Anna Sund kan ikke deltage på frivilligdagen.
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● Daniel Lindholm har fået stjålet sine airpods i Studenterhuset lørdag d. 3/9.
○ ProfilService er inddraget.
○ Kåre har orienteret May-Lis
○ Der er sket en politianmeldelse og en fyring.

       
O = Orientering
WS = Workshop
D = Diskussion
B = Beslutning
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Aftalte opgaver (fra sidst)
Kåre

● Excel-ark over CLIQ-nøgler
● CLIQ-nøgler fordelt til rum
● Kontakt Rasmus for at få sidste CLIQ-låse sat i.

Toby
● Eventpulje regler/liste. - Færdig
● Skriv til VIP-gruppen om eventpuljen. - Afventer godkendelse
● Spørg Rasmus om arbejdstimer - Afventer svar
● Køb hylder til køkkenrummet. - Færdig

Anso
●
● Forms til frivillig/arbejdsdag.
● Planlæg bestyrelsestur
● Planlæg fødselsdag

Thormod
● AirTames skal kobles til strøm
●
●

Mikkel
● Undersøg gardiner/materiale til rød stue.
●
●

Rude
● Montér nøgleboks.
●
●

Anna
● Planlæg fødselsdag
●
●

Katrine
●
●
●

Mathilde
● Planlæg bestyrelsestur
● Planlæg fødselsdag
●

Alle
● 15. Oktober 2022 - arbejdsdag/frivilligdag
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Bilag

Bilag 1 - Mødereferat 15-08-2022
Kan læses her på hjemmesiden.
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Bilag 2 - Eventpulje

Studenterhuset RUC - Event Fund
13.000dkk in 2022

Studenterhuset RUC has created an event fund internally for the house to promote events
on the upper floor. Our desire is to create more visibility for the house besides being “the
bar”.

We have a few requirements you need to live up to to apply for the fund.

The event must be:
- Inclusive
- Open to all students
- Non-profit
- Apolitical
- Held in Studenterhuset RUC

To apply you’ll need to send us:
- A description of your event
- Potential dates
- Who is planning/arranging the event?
- How does it improve the social/academic environment?

A few other points:
- Don’t be wasteful.
- Be frugal. Keep costs reasonable.
- Studenterhuset RUC is recognized as a co-host.
- This is for events not inventory.
- We don’t fund parties.
- You can apply in Danish or English.
- We reserve the right to reject any event that does not fit Studenterhuset’s image, visions or
the above demands.
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Form

Name of organisation:

Name of organiser(s):

Event description:

How does it improve the social/academic environment?

Potential dates/month:

Email to kontakt@studenterhusetruc.dk
Title the email “Event fund”
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Bilag 3 - Skriv om eventpulje

Do you have an idea for an event in Studenterhuset RUC?
Is your event unprofitable but fun and engaging for the students?
Then this Event Fund is for you!

[Insert bilag 2 here]
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Bilag 4 - ansøgning til foreningspuljen (frivilligdag)

Studenterhuset RUC vil gerne ansøge om 6.000dkk fra foreningspuljen til afholdelse
af en frivilligdag i bygningen. Studenterhuset huser mange foreninger med mange
frivillige, som har knoklet siden starten af corona for at udvikle spændende tilbud til
studerende.

På frivilligdagen vil vi arbejde med visioner for studiemiljøet under titlen:
“Studiemiljøet 2025”

Her vil vi brainstorme, workshoppe og snakke om visioner, planer og konkrete
løsninger, som kan forbedre Studenterhuset som samlingssted og det brogede
studiemiljø. Vi håber også at dagen kan skabe bedre samarbejde på tværs af de
studentersociale foreninger.

På dagen vil vi også takke og fejre ildsjælene - de frivillige på campus med en
lækker middag og en hygge-fest.

Pengene til aktiviteten vil gå til:
- Forplejning købt lokalt i Superbrugsen Trekroner
- 150dkk pr. Kuvert - cirka 30 deltagere (4500dkk)
- Hertil drikkevarer for 1000dkk bestående af sodavand, saft, mv.

Vi vil ikke bruge puljemidler på alkohol.

Vi har lagt hus til følgende foreninger i 2022:
RUC Gaming, Papministeriet, RUCsound, Queer Culture Club, RUC Revy,
International Community, Kamarillaen, RUCbar, Rusvejledningen på RUC, Reality
Bites, EDU Kitchen (folkekøkken), RUC Brewery, RUCsport, Studenterrådet ved
RUC, Marxistiske Studerende, Frit Forum Roskilde, SILBA Roskilde
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Bilag 5 - ansøgning til foreningspuljen (fødselsdag)

Studenterhuset RUC vil gerne ansøge om STORT BELØB fra foreningspuljen
til afholdelse af Studenterhusets 9 års fødselsdag.

Vi fejrer årligt Studenterhuset RUCs fødselsdag i efteråret - og med corona bag os,
så er det tid til at gøre det til et brag igen.

Visionen for 2022 fødselsdagen er at gøre det til en heldagsaktivitet, hvor
foreningerne i huset aktivt kan bidrage. Vi forestiller os følgende:

- RUC Brewery byder på øl/cidersmagning.
- EDU Kitchen viser køkkenet frem og tilbyder en international ret.
- Queer Culture Club kan afholde drag bingo eller quiz.
- RUCsport skaffer havespil som Kongespil og Roundnet.
- Papministeriet hiver brætspil frem i biblioteket ovenpå.
- Frit Forum og Studenterrådet byder indenfor på deres kontorer til en kop kaffe

og en politisk snak.
- SILBA Roskilde byder indenfor og taler om demokratisering i Europa.
- Tutoring afvikler en af deres famøse danseworkshops.
- RUCbar holder festen kørende om aftenen.

Vi vil kort sagt fremvise hele studiemiljøet på én dag, så man kan komme rundt på
en tour de chambre i huset og smage på det frivillige miljø.

Vi forestiller os at pengene skal gå til følgende…

Kage?
Live musik?
Selfie-booth?
Ingredienser til EDU kitchen?
Gratis kaffe?
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Bilag 6  - Budget

Budget pr. 31-08-2022
Bogholder mangler at opdatere e-conomic.
Tobias mangler bilag fra RUCsounds grillaften.

15


