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Til stede: Tobias Krog Lafontaine, Jakob Thormod, Katrine Danielsen, Kåre Olesen,
Mathilde Munk Andersen, Anna Sund Jongsma

Afbud fra bestyrelsen: Anne-Sofie Hestbæk Berthelsen, Magnus Rude Nielsen,
Mikkel Kjær

Observatører/gæster: Emma Elisabeth Basland, Marc Backhausen Erichsen, Niels
Baerends

Afbud fra inviterede observatører: Mike Kallemose Olsen

Formaliteter 
● Valg af dirigent

○ Toby Lafontaine
● Valg af referent

○ Katrine Danielsen
● Godkendelse af dagsorden

○ Thormod har tilføjet et punkt.
○ Ellers godkendt.

● Godkendelse af referat fra november mødet (Bilag 1) 
○ Godkendt.

Orienteringer
● AirTames + projektorer + TV

○ Vi afventer strøm i forhold til projektoren.
● Toby har spurgt om spotlys på huset. Vi afventer.

○ Thormod har måske spots?
■ Thormod har spots.
■ Udendørs godkendt.

● Toby og Kåre har møde med Kaas d. 8/12
○ Konstruktive ændringer i køkkenet som nyt gulv, nyt skabssystem

godkendt.
○ Nemmere rengøring af køkken.
○ Ny forening til at varetage containerne.
○ Hvis at går galt er der mulighed for at vi får egen container
○ Containere bliver fjernet fra gården
○ Vareindlevering til Rucbar: Måske terrassen kan sættes istand og

dørene styrkes, så det kan køres derigennem.
○ Hård slitage af huset, skal blive i huset.
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○ Snak med elektrikerne om elnettet. Nye regler for
varmerummene, som der ikke er adgang til længere.

○ Lang liste af ting som skal laves i huset, bliver sendt afsted, bl.a.
Omkring kloak, lyskontakter og brandører

● Toby har møde med åbent hus d. 1/12
○ Åbent hus i februar i Rucbar. Ingen holdninger til andet end

svineri. Liste af foreninger, som deltager. Frit Forum og Silba
kommer ikke til at være i huset. De vil grille, pynte op, og andet,
med eneste krav; at det ser pænt ud efterfølgende.

● Toby og Kåre skal mødes med uddannelse og HR ang. procedure vedr.
Krænkelser.

○ Krænkelsessag. Der ligger ting hos Take Care, som skal tages
stilling til på et tidspunkt. RUC vil gerne have at vi får det
indberettet. Kåre og Toby mødes med uddannelse og HR, og
sørger for ens procedure blandt foreningerne.

○ Vi må ikke selv smide folk ud af huset, men skal sende det videre.
○ Vi må gerne optage en krænkelse, hvis det er som bevisførelse

og hvis det er en klar ulovlighed.
● Lyddæmpende stof i rød stue - status

○ Der skal købes ophæng til det. Toby har styr på indkøb af dette.
● 22/12 “lukker” vi huset.

○ Det gør Mathilde og Toby.

Overskudsrunde
● Hvordan har vi det?

○ Revyen lukkes.

Adminstration

Budget og regnskab
● Budgettet er opdateret.
● Se bilag 2

Frit Forums kontor er opsagt
● De skal være ude af kælderen d. 04.12.2022.
● Hvordan er det gået?

○ De har fået til d. 22.12.2022, og hvis ikke de har flyttet tingene inden,
så stilles de på terrassen med en presenning over.
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○ Der er sendt en mail afsted til dem om dette.

Årshjul, månedshjul og ugehjul
● Kåre vil gerne indføre hjul, så vi ved hvem der gør hvad hvornår.

○ Ugentlige opgaver både inden for drift og HR-Kom.
○ Efter aflåsningen af køkkenet, så kommer køkkentingene langsomt

tilbage i køkkenet. Dette kunne være et ugentligt punkt for drift at tjekke
op på.

○ Udarbejdes i januar som SH arbejdsdag.

Events/kommunikation

Fødselsdagen evaluering
● Evaluering

○ Toby foreslår at vi rykker festen til oktober næste år - inden halloween.
Der er lavt fremmøde. Vi vil selv have flere ressourcer. Der vil være
større fremmøde.

○ Flere til at arrangere det, og flere som kan træde ind og overtage
ansvar. Det kunne være et performancedesign-projekt.

○ Rengøring, ekstern rengøring i stedet for RUCs rengøring. Den var
virkelig dårlig.

○ Kommunikation mellem samarbejdspartnere. Eks. SH og Rucbar. Det
blev meget en Rucbar ting, da de trådte til. Klare retningslinjer for
økonomi og ansvar.

○ Tidligere promovering af eventet - ikke kun 3 uger før.
○ Forvirring omkring at være en del af forskellige organisationer. Der skal

være klare rammer og opgaver til de forskellige organisationer. SH er
SH på denne dag, medmindre andet aftales. Kunne tages på en slags
“rustur” i start september, hvor det sidste planlægges og opgaver
fordeles.

○ Der blev pyntet fint op. Folk hyggede sig. Både Lindholm,
Bodegaduoen og vagterne synes at det var velorganiseret og vil gerne
deltage igen.

○ Målet var at skabe en større begivenhed end sidste år - det lykkedes.
○ Billeder Photbooth og Timmo:

■ Kunne Timmos billeder og film bruges til at lave noget ud af
dette - måske video til promovering næste år samt et tak for
festen? Måske mod betaling i form af kameraudstyr?

■ Billeder fra Photobooth. Rucbar vil også gerne have adgang til
billederne, kan det godkendes? Godkendt.
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Reklamefilm
● Obel har ideer. Han skriver til os.

○ Idéer til storyboard.

Bevica evaluering
● Evaluering

○ Super søde. De havde 7-8 mennesker. Ikke mange dukkede op, men
de fik lokket nogle op med pizza.

○ Der er skrevet en opfølgende mail og lukket for i år.

HR

Frivilligkontrakt
● Den er færdig

○ Thormod og Toby mødes med RUCsound snart og får dem til at
underskrive.

Forsikring
● Toby har lavet et forsikringstjek.
● Vi skifter forsikring fra medarbejder til frivillig.
● Vi sparer penge.
● Vi forsikrer nu 13 frivillige.

Aktivitet i foreningen
● Hvad forventer vi af hinanden?

○ Tage den mere med ro, og vurdere eksterne samarbejder. Det tages op
igen i januar.

● Katrine og Mikkel stopper pga. Manglende lyst og tid.
○ Katrine stopper som bestyrelsesmedlem, og der indføres

hands/frivilligekontrakt igen for SH. Katrine vil fungere som en
hjælpende hånd og deltage til møder.

○ Mikkel er stoppet.
○ Tak for gaven! //Katrine

Bestyrelsestur
● 10.12.2022

Roskilde
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● Varmt tøj

Ny(e) bestyrelsesmedlemmer
● Niels Baerends stiller op til drift - bestyrelsesmedlem.

○ Stemt ind enstemmigt.
● Mike Kallemose Olsen

(HumTek-Radio Mike) stiller op til kommunikation - bestyrelsesmedlem.
○ Stemt ind enstemmigt.

Kommunikation
● Eventkalender for 2023

○ Forslag til arrangementer kommer ind løbende via mail, og sig endelig
til, hvis I har nogle idéer.

○ Laura Neel holder møde med Kåre og Toby om events. Halloween
Eventet gik rigtig godt.

Drift/opbevaring/inventar
● Køkkenet skal flyttes på plads.
● Der skal sendes tickets.

Næste bestyrelsesmøde
● 17/1 kl 16:30

Evt. og opsamling 
- Lejekontrakter skal udvides med rengøringsforklaring.
- Onedrive ( thormod)

- Bruges som dropbox.
- Thormod står for overgangen.

- Glatte gulve i vintermåneden
- Der skal være mere fokus på rengøring af gulve i vintermånederne.
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Aftalte opgaver
Kåre

● Orlov
Toby

● Excel-ark over CLIQ-nøgler
● CLIQ-nøgler fordelt til rum
● Rengøringsforklaring til lejekontrakt
● Køb stænger til gul stue
● Køb nye stænger til ovn
● Græd

Anso
● Orlov.
●

Thormod
● AirTames
●

Mikkel
● Stopper.
●
●

Rude
● Drift og fejlmeldinger.
●
●

Anna
● Kommunikation og mial
●
●

Katrine
● Stopper.
●
●

Mathilde
● Planlæg bestyrelsestur
●
●

Alle
●

Spørgsmålstegn(?) hvis opgaven ikke er aftalt endnu / bekræftet.
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Bilag

Bilag 1 - Mødereferat
[link]
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Bilag 2  - Budget

9


