
Referat	  af	  Bestyrelsesmøde	  

16-08-11	  

1.Formalia	  	  

1a.	  Toke	  dirigent,	  Jesper	  referent	  

1b.	  	  

Afbud	  fra:	  Kasper	  Bjerring	  Petersen,	  Laurids	  Hovgaard,	  Emilie	  Vafai,	  Esben	  Licht,	  Ask	  
Gudmundsen	  

Stemmeberettiget	  til	  stede:	  Sidsel	  Bang-‐Jensen,	  Morten	  Brandrup,	  Toke	  Høiland-‐Jørgensen,	  
Jakob	  Harboe,	  Michael	  Frederiksen,	  Kirstine	  Fabricius,	  Pernille	  Høj,	  Torben	  Holm,	  Jakob	  
Hansen.	  	  Bjørn	  Ekstrøm,	  Sofie	  Heggenhougen,	  Astrid	  Østergaard 	  

I	  øvrigt	  til	  stede:	  Sunniva	  Sandbukt,	  Jesper	  Ellidshøj	  Jensen,	  Emilie	  Beglaubter,	  Marie	  Viuff,	  
Tine	  Irming,	  Camilla	  Lang,	  Stefan	  Larsen	  

1c.	  Referat	  Godkendt	  

1d.	  Dagsorden	  Godkendt	  

2.	  Orientering:	  	  

Budget	  orientering	  formandskabet:	  

-‐	  Forventer	  budgettet	  holder	  

-‐	  Forhandlinger	  om	  principper	  for	  tilskud	  fra	  RUC.	  	  	  

Formandskabet:	  	  

-‐	  Kommunikation	  strategi	  skal	  i	  gang	  

-‐	  Kantine	  projekt	  skal	  også	  i	  gang	  

-‐	  Frit	  Forum	  stille	  spørgsmål	  ved	  SR	  og	  deres	  position	  i	  forhold	  til	  Rusvejledning,	  de	  mener	  at	  
det	  skal	  være	  uafhængig.	  	  

-‐	  Udarbejdelse	  af	  strategi	  kan	  udarbejdes.	  

Fune:	  

-‐	  Samarbejde	  med	  rusfællesskabet	  

-‐	  Planlægning	  af	  fagudvalgs	  festival.	  	  	  

Sekretariatet:	  	  

-‐	  To	  nye	  ansatte	  på	  sekretariatet	  –	  Jesper	  og	  Sunniva	  	  

-‐	  I	  forbindelse	  med	  ny	  strategi	  



UB:	  	  

-‐	  Der	  regnes	  med	  at	  komme	  en	  orientering	  ang.	  de	  spareplaner	  der	  udarbejdes	  i	  øjeblikket	  af	  	  
RUC	  ledelse.	  	  

3.	  Folketingsvalg	  	  

1.	  Der	  bakkes	  op	  om	  de	  tre	  politiske	  prioriteter	  

2.	  Paneldebat:	  Det	  er	  i	  vores	  interesse	  at	  få	  det	  til	  at	  handle	  om	  Uddannelse	  og	  forskning,	  dog	  
primært	  uddannelse.	  Der	  skal	  findes	  et	  andet	  panel	  sammensætning	  en	  den	  opstillede.	  	   	  

3.	  Jakob	  Harboe	  vil	  gerne	  hjælpe,	  men	  der	  tages	  kontakt	  til	  LPU	  for	  at	  høre	  om	  muligheden	  for	  
at	  de	  vil	  arrangerer	  det.	  	  	   	  

4.	  Studiestart	  2011	  

Kapsejladsen	  og	  studiestartsmessen	  kan	  bruges	  til	  at	  være	  en	  indgang	  til	  SR,	  så	  der	  skal	  
informeres	  om	  at	  de	  kan	  møde	  SR	  der,	  dog	  skal	  dette	  overvejes	  som	  mulighed.	  Ellers	  kan	  man	  
informere	  om	  at	  døren	  altid	  er	  åben.	  De	  forskellige	  oplæg	  skal	  koordineres,	  så	  det	  virker	  
bedre	  planlagt.	  	  Der	  skal	  fokuseres	  på	  hvad	  SR	  kan	  gøre	  for	  den	  enkelte,	  og	  hvad	  den	  enkelte	  
kan	  udrette	  via	  SR.	  	  Der	  bliver	  ansat	  en	  rekrutteringsmedarbejder	  til	  at	  sørge	  for	  at	  det	  blive	  
nemmere	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  SR.	  	  	  	   	  

5.	  Valg	  på	  RUC	  2011	  

Ikke	  med	  i	  referatet	  

6.	  Godkendelse	  af	  kandidater	  -	  Lukket	  punkt	  

Godkendelse	  af	  kandidater	  

Universitetsbestyrelsen:	  Bestyrelsen	  godkendte	  opstilling	  og	  prioritering	  af	  kandidater.	  

Til	  UB	  opstilles:	  

-‐	  Kasper	  Bjerring	  Petersen	  

-‐	  Therese	  Agerschou	  Heide	  

	  

Akademisk	  Råd:	  Bestyrelsen	  godkendte	  opstilling	  og	  prioritering	  af	  kandidater.	  

Til	  Akademisk	  Råd	  opstilles:	  

-‐	  Sixten	  Wie	  Bang	  

-‐	  Ask	  Gudmundsen	  	  

Godkendelse	  af	  kriterier	  til	  repræsentanter	  i	  styrende	  organer	  

Tilføjelser	  



• s.	  3:	  Individuel	  udtalelse	  fra	  Studenterrådet	  	  
• s.	  3:	  Mulighed	  for	  og	  vejledning	  i	  at	  søge	  ekstra	  SU-‐klip	  

	  

Kommentarer	  

• Forventninger	  den	  anden	  vej	  er	  vigtige	  
• Vigtigt	  ikke	  at	  slå	  folk	  i	  hovedet	  med	  kriterier	  men	  bruge	  dem	  som	  værktøj	  

	  

7.	  Evt.	  	  

Fune:	  Fagudvalgsfestival	  d.	  23.	  sep.	  Der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  fagudvalg,	  derfor	  modtages	  ideer	  
og	  oplæg	  gerne.	  	  

Valgudvalgsmøde	  på	  DSF	  d.	  29	  aug.	  kl.	  16-‐19	  	  

Toke:	  Man	  skal	  melde	  afbud,	  hvis	  man	  ikke	  kan	  komme	  til	  arrangementet,	  der	  skal	  gives	  
grund	  for	  afbud.	  	  	  

8.	  Evaluering	  

Tak	  for	  et	  godt	  møde!	  


