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Åbent brev til medlemmer af Studenterrådets bestyrelse 1 

 2 
Kære bestyrelsesmedlem 3 
  4 
Som du sikkert er orienteret om via formandskab i Studenterrådet, er der for tiden en vis debat om 5 
Fredagsbarens fremtid. Det er kommet til vores opmærksomhed, at Studenterrådet føler sig 6 
forpligtet til at overtage det formelle ansvar, og dermed den reelle magt over Fredagsbaren på 7 
RUC (Studenterforeningen Fredagsbaren v. Roskilde Universitet). 8 
  9 
Da vi ikke bryder os om tanken om, at Studenterrådets bestyrelse skulle være interesseret i at 10 
modgå de studerendes interesser, ønsker vi her at give vores besyv med til diskussionen. Om ikke 11 
andet, så for at opklare evt. misforståelser og kommunikationsfejl der kan være opstået i dialogen 12 
mellem hhv. os og Studenterrådets formandskab, og Studenterrådets formandskab og bestyrelse. 13 
  14 
Fredagsbarens bestyrelse ser det som et ufravigeligt krav, at Fredagsbaren vedbliver at være en 15 
selvstændig, selvbestemmende og uafhængig forening. Dette krav er ikke muligt at opfylde, ved 16 
på nogen måde, at underlægge Fredagsbaren Studenterrådets autoritet. 17 
  18 
Vi er bekendte med, at RUC’s ledelse er under den opfattelse, at Fredagsbaren ikke er kompetente 19 
til at drive bar, og at jeres formandskab derfor ikke vil overdrage os den salgstilladelse 20 
Studenterrådet pt. er i besiddelse af. Vi mener, at vi i allerhøjeste grad besidder føromtalte 21 
kompetence. For det første har vi over 10 års erfaring i at drive bar, for det andet er vi pt. den 22 
eneste forening på RUC der kan opfylde de i salgstilladelsen anførte betingelser for at drive 23 
fredagsbar på RUC. Her tænkes særligt på punkterne: 24 
1)    Det er en forudsætning for råderetten, at der ansøges og opnås særskilt bevilling til 25 
alkoholudskænkning, og at denne foretages under hensyntagen til den til enhver tid gældende 26 
lovgivning: Vi er i besiddelse af en dispensation fra Politiet i Roskilde. Desuden har vi netop 27 
ændret bestyrelsens struktur således, at vi nu er bevillingsdygtige. 28 
2)    Det er desuden en forudsætning for aftalen, at fredagsbaren drives i form af en nonprofit-29 
organisation, og at et eventuelt overskud anvendes til gavn for de studerende samt ansatte på 30 
RUC: Vi udlodder hvert år overskud til studentersociale formål (i år 20.000,-) og øvrigt overskud 31 
anvendes udelukkende til drift og vedligeholdelse af baren. Vi mener ikke, at en politisk forening 32 
vil kunne defineres som habil, i forhold til at forvalte et overskud til gavn for alle studerende. 33 
3)    Der har været en del spørgsmål mht. betaling af MOMS: Vi vil gerne klargøre, at almennyttige 34 
foreninger, der optjener erhvervsmæssig indkomst, er fritaget for at betale MOMS såfremt den 35 
erhvervsmæssige indkomst knytter sig til foreningens formål (jf. ligningsloven). Denne undtagelse 36 
kan ikke bruges af bl.a. politiske foreninger. Dvs. at Fredagsbaren rent faktisk ikke er MOMS-37 
forpligtet, men at Studenterrådet er det og altid har været det. For at imødekomme evt. 38 
diskussioner (samt af andre hensyn) har vi dog valgt at MOMS-registrere Fredagsbaren på vores 39 
eget CVR-nummer pr. 24/9-2012. 40 
  41 
Med ovenstående in mente, tillader vi os, at betragte Studenterforeningen Fredagsbaren v. 42 
Roskilde Universitet som kompetent til at drive Fredagsbar på RUC. 43 
  44 
Vi henstiller derfor til, at Studenterrådet med det samme henlægger alle planer om en overtagelse 45 
af Fredagsbaren. Ikke alene ser vi dette som et politisk motiveret kup af en apolitisk foreningen, 46 
men vi ser det også som et tilbageslag for såvel det frie studenterdemokrati som for det frivillige 47 
foreningsarbejde på RUC og i forlængelse heraf også som et brud på Studenterrådets vedtægter; 48 
Artikel 2, §2, stk. 1: ”Studenterrådet er organisation for de studerende på RUC. Studenterrådet har 49 
til formål at varetage de studerendes studentersociale, studenterfaglige og studenterpolitiske 50 
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interesser.” da en bar drevet af en politisk organisation frem for en uafhængig og selvstændig bar, 1 
må betegnes som modstridende med de studerendes studentersociale interesser. 2 
  3 
Vi har fremlagt ovenstående oplysninger for Studenterrådets formandskab på Fredagsbarens 4 
bestyrelsesmøde d. 26/9-2012. I samme forbindelse har vi anmodet Studenterrådets formandskab 5 
om, at støtte os i kampen for at RUC’s ledelse lader os drive Fredagsbar uden tvunget indblanding 6 
fra øvrige studenterorganisationer, og at Studenterrådet i det mindste underretter relevante 7 
personer i RUC’s administration om, at Studenterrådet ikke ønsker at overtage hverken ansvar, 8 
drift, ejerskab eller bestemmelsesret over Fredagsbaren, så længe dette strider i mod 9 
Fredagsbarens ønsker. 10 
  11 
Studenterrådets Formandskab valgte desværre at ignorere vores ønsker, og det er vores 12 
opfattelse, at Studenterrådets Formandskab ønsker at fortsætte planerne om en overtagelse af 13 
baren. Dette mener vi ikke er acceptabelt, og vi har også meget svært ved at forestille os, at du 14 
som varetager af de studerendes interesser finder dette hensigtsmæssigt. Vi ønsker derfor at stille 15 
dig følgende spørgsmål: 16 
1)    Lægger du dit bestyrelsesmandat til rådighed for en overtagelse af Fredagsbaren, så længe 17 
dette er imod foreningens eget ønske? 18 
2)    Anser du Studenterforeningen Fredagsbaren v. Roskilde Universitet som inkompetent i forhold 19 
til at drive fredagsbar på RUC? 20 
3)    Er det din opfattelse, at Studenterrådet bør gøre hvad der står i organisationens magt, for at 21 
bevare den uafhængige og selvbestemmende Fredagsbar på RUC, og derfor også hjælpe 22 
Fredagsbaren i dialogen med RUC, for at imødekommende ovenstående? 23 
  24 
Dette er som nævnt i overskriften et åbent brev. Brevet er derfor offentliggjort på diverse medier 25 
samtidig med at det er blevet sendt til dig. Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi offentliggør 26 
alle bestyrelsesmedlemmers besvarelser af dette brev, samt at vi offentliggør hvilke 27 
bestyrelsesmedlemmer der har valgt ikke at svare på brevet. 28 
  29 
Vi glæder os til at høre dit svar, og forventer at have det i hænde senest onsdag d. 3/10-2012 30 
  31 
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 32 
Studenterforeningen Fredagsbaren v. Roskilde Universitet. 33 
  34 
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Orientering fra Fredagsbaren 1 

 2 
Kære medstuderende 3 
  4 
Der har i længere tid været en problematik omkring Fredagsbarens fortsatte drift og virke på RUC. 5 
Dette har desværre skabt grobund for rygtedannelse og konspirationsteorier hos mange af de 6 
studerende på RUC. Vi har i Fredagsbaren forsøgt at løse denne konflikt med de involverede 7 
parter, dette har desværre været forgæves. 8 
  9 
Sagen er efterhånden blev offentlig kendt, og vi, der har med baren at gøre i vores daglige virke 10 
på RUC, bliver ofte stillet spørgsmål om, hvad det er, der foregår, og hvad der er sket, siden der 11 
hersker denne usikkerhed omkring Fredagsbaren. Det er vores ønske, at denne orientering kan 12 
give svar på de mange spørgsmål, vores medstuderende måtte have. 13 
  14 
Fredagsbaren blev i starten af forårssemestret 2012 kontaktet af Studenterrådet. Studenterrådet 15 
mente, at det var et problem, at Fredagsbaren ikke var i besiddelse af en bevilling, samt at der 16 
muligvis var et problem med Fredagsbarens skattemæssige forhold, nærmere betegnet det 17 
faktum, at baren på daværende tidspunkt ikke var MOMSregistreret. 18 
  19 
Studenterrådet havde i denne forbindelse slået sig sammen med en advokat samt direktøren for 20 
Studenterhuset på Købmagergade. Disse personer bakkede Studenterrådet op i deres 21 
tvivlsspørgsmål, og foreslog Fredagsbaren at nedlægge foreningen, og derefter starte en ny 22 
forening op, med en struktur der gjorde den nye forening bevillingsdygtig. Bestyrelsen i 23 
Fredagsbaren påbegyndte sammen med Studenterrådet og deres samarbejdspartnere dette 24 
arbejde i februar 2012. 25 
  26 
I løbet af de følgende måneder blev det klart for Fredagsbaren, at uanset hvordan man forsøgte at 27 
påvirke arbejdet, var de eneste forslag Studenterrådet og deres samarbejdspartnere så mulige, en 28 
struktur hvorved Fredagsbaren blev underlagt ekstern magt, og i alle forslagsudkast en magt der 29 
tilfaldt Studenterrådet. 30 
  31 
Samtidig med dette forløb, nærmere betegnet omkring første april, blev kantinedriften på RUC 32 
overtaget af en ny forpagter. Fredagsbaren har altid haft et glimrende samarbejde med den 33 
tidligere forpagter, men var nervøs for, hvordan den nye kantine ville forholde sig til, at der blev 34 
drevet bardrift i kantinelokalet. Fredagsbaren mente derfor, at det ville være fornuftigt at indhente 35 
en salgstilladelse til kantinerummet hos RUCs administration. Også dette ønskede Studenterrådet 36 
at være behjælpelig med. Der blev, med de eksterne samarbejdspartneres hjælp, udfærdiget et 37 
forslag til en salgstilladelse, der kunne fremlægges RUCs administration. 38 
  39 
Til Fredagsbarens store overraskelse stod Fredagsbaren dog ikke nævnt i tilladelsen, men i stedet 40 
figurerede Studenterrådet som modtager. Inden tilladelsen blev forelagt RUC aftalte Fredagsbaren 41 
og Studenterrådet, at det naturligvis var Fredagsbaren, aftalen skulle udskrives til, og 42 
Studenterrådets formand lovede at ændre dette, inden aftalen blev underskrevet. Dette skete 43 
imidlertid ikke. Tilladelsen blev udskrevet til Studenterrådet, med den tilføjelse at Studenterrådet 44 
(med RUCs samtykke) kan overdrage salgstilladelsen til en selvstændig forening, der lever op til de 45 
betingelser, der står anført i salgstilladelsen. Fredagsbaren er på nuværende tidspunkt den eneste 46 
forening på RUC, der kan leve op til kravene i salgstilladelsen, der bl.a. omhandler 47 
bevillingsspørgsmålet, og at baren drives af en non-profit organisation. 48 
  49 
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Det var i øvrigt med omtalte salgstilladelse i hånden, at Studenterrådet tvang Fredagsbaren til at 1 
holde lukket de to første uger af indeværende semester. 2 
  3 
Dette, sammenholdt med den vedvarende insisteren på, at Studenterrådet skulle have magten 4 
over Fredagsbaren, gjorde, at Fredagsbaren i foråret 2012 valgte at afbryde samarbejdet. 5 
Fredagsbaren valgte herefter selv at arbejde videre med de spørgsmål, der var blevet rejst 6 
angående MOMS og bevilling, da foreningen naturligvis ikke har en interesse i at overtræde 7 
gældende dansk lovgivning. 8 
  9 
Efter kort research står det klart for baren, at den aldrig har været forpligtiget til at betale MOMS, 10 
da det fremgår af ligningsloven, at frivillige almennyttige foreninger, der optjener erhvervsmæssig 11 
indkomst er skattefritaget, så længe den erhvervsmæssige indkomst er nært forbundet med 12 
foreningens formål. Et forhold Studenterrådet og deres advokat aldrig har forelagt Fredagsbaren. 13 
Da Fredagsbaren dog konstant bliver mødt med beskyldninger om ulovlig drift, har baren valgt at 14 
lade sig MOMSregistrere hos SKAT. 15 
  16 
Efter en kort dialog med Roskilde Politi fik Fredagsbaren også tildelt en bevillingsdispensation, der 17 
giver foreningen tilladelse til at drive bar, imens politiet undersøger, hvorvidt en bevilling 18 
overhovedet er nødvendigt for at drive fredagsbar på RUC. For en sikkerhedsskyld har 19 
Fredagsbaren netop omstruktureret bestyrelsen, således at denne nu er bevillingsdygtig, såfremt 20 
politiet skulle komme frem til den beslutning, at en bevilling er nødvendig. 21 
  22 
Til trods for, at baren nu er MOMSregistreret, at der er opnået bevillingsdispensation og at kravene 23 
for at opnå bevilling i øvrigt er opfyldte, nægter Studenterrådet fortsat at hjælpe baren med at 24 
overtage salgstilladelsen. 25 
  26 
Det er Fredagsbarens holdning, at Fredagsbaren på RUC skal være en selvstændig forening, 27 
uafhængig af bl.a. politiske interesser. Alle studerende og ansatte på RUC skal have muligheden 28 
for, at benytte baren til det formål, den er skabt til; at fremme det gode studiemiljø på RUC. Det 29 
skal være muligt for alle at nyde godt af barens faciliteter, uden at der skal herske bekymring om, 30 
hvorvidt overskuddet bliver brugt til at fremme politiske formål af den ene eller den anden slags. 31 
  32 
Til trods for en langvarig dialog med Studenterrådet har det ikke været muligt at trænge igennem 33 
med vores synspunkter. Studenterrådet nægter fortsat at arbejde for, at Fredagsbaren kan opnå 34 
salgstilladelsen, men har derimod oplyst Fredagsbaren pr. 26/9-2012, at Studenterrådet nu 35 
arbejder egenhændigt for at etablere en fredagsbar på RUC under Studenterrådet, og dermed en 36 
afvikling af det, vi i dag kender som Fredagsbaren. 37 
  38 
Vi håber, at denne orientering har været med til at svare på de spørgsmål, vi ved, har floreret 39 
blandt mange af vores medstuderende. Vi er kede af, at situationen er blevet så tilspidset, som 40 
den er, og at Studenterrådet, der slår sig op på at være de studerendes stemme, vælger at 41 
modarbejde et studenterfrivilligt initiativ, i stedet for at støtte op om det. 42 
Fra barens side vil vi dog love, at vi fortsætter kampen for en fortsat selvstændig og uafhængig 43 
studenterdrevet bar på RUC. 44 
  45 
Vi glæder os til at se dig i Fredagsbaren til en øl, der ikke smager af politik. 46 
  47 
De Bedste Hilsner 48 
Bestyrelsen 49 
Studenterforeningen Fredagsbaren v. Roskilde Universitet.  50 
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Orientering fra Studenterrådet 1 

Kære medstuderende, 2 

Studenterrådets formandskab er meget kede af den situation omkring og det forhold til Fredagsbaren, der 3 

har udviklet sig de sidste dage. Det vil vi gerne råde bod på i det følgende, hvor det er hensigten at give vores 4 

bud på dels handlingsforløbet og dels på Studenterrådets handlemuligheder. 5 

Det vigtigste for os i denne sag er, at vi på RUC har en fredagsbar, der kan fungere som et socialt rum, hvor vi 6 

kan møde vores medstuderende på tværs af studier, politiske tilhørsforhold og baggrunde i det hele taget. 7 

Selvom enkelte har antydet, at Studenterrådet mener det modsatte, ser vi det som vores opgave at sikre gode 8 

rammer for en hyggelig, social og apolitisk fredagsbar. Det har vi indtil videre gjort igennem vores 9 

samarbejde med Fredagsbarens organisation, der har stået for sjove, hyggelige og festlige stunder. For det vil 10 

vi gerne sige jer oprigtigt tak – studiemiljøet på RUC ville ikke være det samme uden jeres kæmpe indsats. 11 

Desværre er der forhold nu, der har gjort, at RUC ikke længere vil tillade, at Fredagsbaren alene står for 12 

driften af Fredagsbaren. En række økonomiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige forhold har gjort, at 13 

RUC har set sig nødsaget til at kræve en ændring. 14 

RUC har krævet, at Studenterrådet står ansvarlig for organiseringen, opfyldelsen af gældende og eventuelle 15 

fremtidige lovkrav, samt økonomien. Alternativet til det er, at vi på RUC står uden fredagsbar. 16 

Studenterrådet mener ikke, at dette på nogen måde er en ønskelig situation. Vi ønsker et aktivt og 17 

anerkendende frivilligmiljø, hvor vi ikke bliver nødt til at kontrollere hinanden. Derfor har vi tilbudt 18 

Fredagsbaren et samarbejde, hvor Studenterrådet tager ansvaret for rammerne, og hvor vi i fællesskab sørger 19 

for, at de aktive har indflydelse og ejerskab over baren, dens udtryk og dens aktiviteter.  20 

Det har vi ikke gjort, fordi vi vil politisere, manipulere eller tvinge nogen ud af eller ind i noget. Vi har gjort 21 

det, fordi vi ønsker at bevare den gode, hyggelige stemning og ånd i fredagsbaren, som vi har kendt den indtil 22 

nu. Og vi har gjort det, fordi alternativet er, at RUC ikke længere har nogen fredagsbar. For den gode ordens 23 

skyld har vi vedhæftet en henvendelse, som vi har modtaget fra RUC’s universitetsdirektør i går. 24 

Studenterrådet kunne med andre ord godt vælge at stå uden for driften af fredagsbaren, men det ville være 25 

med bevidstheden om, at dét ville lukke fredagsbaren som vi kender den. Og det ønsker vi ikke – det har vi 26 

og andre haft for mange gode stunder i den til. 27 

Vi håber med denne besked at kunne opklare, at vi ikke ønsker at fratage nogen noget – og at vi ønsker en 28 

god, apolitisk fredagsbar, hvor det sociale samvær står i centrum. Allerhelst i samarbejde med de, der indtil 29 

nu har drevet og været frivillige i fredagsbaren. 30 

Med venlig hilsen, 31 

Studenterrådets formandskab 32 

  33 
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Mail fra Universitetsdirektør Peter Lauritzen 1 

 2 

Fra: Peter Lauritzen <pl@ruc.dk> 3 

Dato: 4. okt. 2012 11.16.42 CEST 4 

Til: Sidsel Gro Bang-Jensen <formand@studenterraadet.dk> 5 

Cc: Ib Poulsen <ibpo@ruc.dk>, Henrik Leonhardt <hl@ruc.dk>, Hanne Leth Andersen <ha@ruc.dk> 6 

Emne: Driften af Fredagsbaren 7 

Til Studenterrådet 8 

 9 

Kære Sidsel 10 

 11 

Her i formiddag har vi drøftet situationen med fredagsbaren i rektoratet. 12 

 13 

I rektoratet er vi enige om, at fredagsbaren på sigt bør drives af den forening der skal drive det nye 14 

studenterhus fra 2013. 15 

 16 

Indtil denne forening er dannet og en bestyrelse er konstitueret finder rektoratet, at fredagsbaren fortsat 17 

skal drives efter den nuværende aftale med Studenterrådet som ansvarlig.  18 

 19 

Vi er derfor ikke indstillet på at flytte ansvaret for driften af fredagsbaren på nuværende tidspunkt. 20 

 21 

For god ordens skyld skal vi bemærke, at vi forudsætter, at Studenterrådet sikrer at alle administrative 22 

forhold med hensyn til regnskab, åbningstider mm i Fredagsbaren er i overensstemmelse med den 23 

indgåede aftale. 24 

 25 

 26 

Med venlig hilsen 27 

 28 

Peter Lauritzen 29 

 30 

Sendt fra min iPad 31 

........................ 32 

Peter Lauritzen 33 

Universitetsdirektør/University Director 34 

Cand. mag & cand. scient. pol./MA & MSc (Political Science) 35 

Roskilde Universitet/Roskilde University 36 

Phone: +45 4674-2066 37 

Mobil: +45 4080-3690 38 

E-mail: pl@ruc.dk  39 

  40 
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Brev til Bestyrelsen fra Johan Olsen 1 

Til bestyrelsen i Studenterrådet på RUC. 2 

 3 

Jeg er blevet opmærksom på, at der for tiden er storm omkring SR's rolle i forbindelse med driften af 4 

fredagsbaren og at der er afsendt et åbent brev til alle bestyrelsesmedlemmer. Jeg har også forstået, at 5 

bestyrelsens medlemmer muligvis er i kommet tvivl om SR's linje og henvender mig som reaktion på dette i 6 

min egenskab af udenforstående, "menig" RUC'er.  7 

 8 

Først og fremmest må jeg sige at jeg intet ved om den konkrete sag. Jeg kommer sjældent i fredagsbaren og 9 

selvom jeg aldrig har haft det indtryk, at den var specielt velfungerende, har jeg heller ingen grund til at tro, 10 

at styregruppen har optrådt decideret uvederhæftigt. Derfor er denne henvendelse mere af generel karakter. 11 

Når jeg læser det omtalte brev får jeg en klar fornemmelse af, at der ligger en generel aversion imod SR til 12 

grund. Den konsekvente fremstilling af SR som et antidemokratisk, politiserende organ der direkte går imod 13 

"de studerendes interesser" er ligeså karikeret og usand som den er udokumenteret i henvendelsen. Jeg 14 

opfatter som RUC-studerende SR som et samlende og koordinerende organ i forbindelse med alle 15 

studenterdrevne aktiviteter af betydning. De studerende der måtte have interesse i at udvikle og afvikle disse 16 

aktiviteter får kun mulighed for det i kraft af SR, så at opstille et modsætningsforhold mellem SR og de 17 

studerende er i bedste fald paranoidt, men desværre nok nærmere manipulatorisk. Selvom SR er et 18 

studenterpolitisk organisation - og efter min mening agerer glimrende som sådan både lokalt (i bestyrelse, 19 

AR, UDDU mm.) og nationalt - så har SR også en rolle som omdrejningspunkt for de studerendes 20 

fællesskaber, og det er min klare opfattelse, at når der er politiske kampe blandt de studerende, er det oftest 21 

SR der agerer fornuftens stemme. I stedet for at opdele de studerendes kræfter bør vi efter min mening 22 

samle dem! 23 

 24 

Som sagt kender jeg ikke til årsagen for SR's ønske om at spille en rolle i forbindelse med Fredagsbarens 25 

drift, og vil derfor hverken tale for eller imod dette. Jeg håber blot ikke at bestyrelsens medlemmer lader sig 26 

presse til at tvivle på SR's legitimitet som studenterorganisatorisk samlingspunkt på RUC. 27 

 28 

Mvh Johan Olsen, kandidatstuderende på kemi og molekylærbiologi 29 

  30 
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Brev til Bestyrelsen 1 

 2 

Kære Studenterråd 3 

 4 

Vi er en faglig gruppe af kandidatstuderende fordelt bredt over de humanistiske og 5 

samfundsvidenskabelige hovedområder. Vi har det seneste år gjort det til en fast tradition at mødes 6 

og diskutere og fremlægge tanker og ideer fra vores forskellige faglige områder for hinanden. Det 7 

startede med at finde sted en gang om måneden i fredagsbaren. De seneste år har vi dog rykket 8 

vores aktiviteter til uden for fredagsbaren og køber nu vores øl i den nærliggende kiosk. Det var vi 9 

været kede af, da vi har ønsket at støtte op om RUC og den studenterkultur der finder sted her. Vi 10 

fandt det dog nødvendigt da det var umuligt at finde ud af hvad det overskud bardriften måtte give, 11 

går til. Fra barudvalgets egne vedtægter (især §23) er det tydeligt at se at det er prioriteret højere at 12 

bruge pengene på barens egne frivillige end på de studerende der måtte lægge deres penge i baren. 13 

Det er ikke lykkedes os at finde et regnskab hvilket vi antager bør være offentligt, og det er derfor 14 

umuligt at gennemskue hvad et givent overskud går til. Da den eneste retningslinje for uddelingen 15 

af pengene er (1) driften af fredagsbaren, (2) i lommerne på dem selv, og først (3) uddeling til de 16 

studerende, føler vi ikke at vi kan benytte vores fredagsbar før Studenterrådet formår at få skabt 17 

ordnede forhold og gennemskuelighed i regnskabet. Efter Studenterrådets åbne brev til fredagsbaren 18 

har vi fundet det nødvendigt at rette denne henvendelse til Studenterrådet, i håbet om at vores 19 

demokratisk valgte repræsentanter ikke lader sig kue i en sag hvor de har retten på deres side. 20 

 21 

Vi håber derfor at I som den ansvarlige bestyrelse tager affære og sørger for at vi i fremtiden kan 22 

benytte vores fredagsbar med god samvittighed. 23 

 24 

Med troen på at I træffer det rette valg, 25 

Andreas, Emil, Alexander, Troels og Christian på vegne af den faglige gruppe. 26 

  27 
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Kære bestyrelse for Studenterrådet  1 

 2 
Vi har med lige dele interesse og bekymring fulgt debatten om Fredagsbaren og driften af den. Mange 3 
af diskussionspunkterne bygger på forkerte præmisser, og det er formålet med dette brev dels at 4 
opklare misforståelser og dels give et historisk blik på, hvordan Studenterrådet tidligere har forholdt 5 
sig til lignende konflikter.  6 
 7 
For det første bemærker vi, at der er grupperinger centreret omkring Frit Forum og Fredagsbarens 8 
netværk, som ønsker, at Fredagsbaren drives uden politiske interesser. Det er lige netop dét, 9 
Studenterrådet kan levere; interessevaretagelse (i de politiske organer på RUC) og serviceorganisation 10 
(fredagsbar og andre leverancer af øl) på én gang – uden partipolitisk indblanding, og uden at det skal 11 
handle om andet end dét, det behøver: Socialt samvær ikke påtvunget nogen politiske ideologier, 12 
interesser eller holdninger. Sådan har Studenterrådet arbejdet i årtier. Hvis nogen derfor 13 
argumenterer for, at en drift af Fredagsbaren leveret af Studenterrådet er at påtvinge nogen et politisk 14 
standpunkt, så gør de det på et falsk grundlag.  15 
 16 
Til gengæld er konflikten ikke ny. Det er sket før i Studenterrådets historie, at nogen har forsøgt at 17 
skyde Studenterrådet i skoene, at vi har varetaget andres interesser end de studerendes. Dette har 18 
aldrig været tilfældet, og det er kun ved at insistere herpå, uanset hvem der har påstået det modsatte, 19 
at det er lykkedes at opbygge den organisation Studenterrådet er i dag, der gør så meget godt for RUCs 20 
studerende. Det er således vores klare opfattelse, at det at være garanten for rammerne for en 21 
fredagsbar, der drives efter reglerne, vil være lige netop det Studenterrådet har til formål: 22 
interessevaretagelse til alle studerendes bedste.  23 
 24 
Desuden bemærker vi, at Fredagsbarens ledelse slår sig op på at have 10 års erfaring med drift og 25 
administration af baren. Her finder vi det nødvendigt at påpege, at de smykker sig med lånte fjer. I al 26 
den tid Fredagsbaren har eksisteret, i sin nuværende form, har de ting, der her er tale om (regnskaber, 27 
momsregistrering, bevilling osv.), været varetaget af parter uden for selve Fredagsbaren. Nogle af 28 
tingene af Studenterrådet og resten af den tidligere kantineforpagter (som i øvrigt tog sig ganske godt 29 
betalt for servicen). Vi har som meget aktive medlemmer af Studenterrådet arbejdet med denne 30 
problematik helt tæt på, da vi var aktive, og vi har altid gjort vores ypperste for at hjælpe 31 
Fredagsbaren. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det til tider ikke har været helt nemt. Ofte er 32 
vi blevet mødt med afvisning, idet frygten for Studenterrådets indblanding har været større end 33 
interessen for styr på økonomien.  34 
 35 
Vi kan forstå at ophøret af samarbejdet med kantinen, har fået RUC til at interessere sig for de 36 
økonomiske og administrative forhold, og at RUC i den forbindelse har gjort Studenterrådet ansvarlig 37 
for organisation og økonomi. Med vores kendskab til RUCs administration er det vores klare 38 
opfattelse, at RUC overhovedet anser dette som en mulighed, er et vidnesbyrd om at Studenterrådet 39 
har formået at vise omverdenen, at de studerende faktisk kan løfte opgaven. Det er en kæmpe 40 
anerkendelse, som Studenterrådets bestyrelse bør tage til sig og tage alvorligt.  41 
 42 
Vi vil fraråde Studenterrådet og dens bestyrelse at udelukke nogen fra at udføre et frivilligt stykke 43 
arbejde. RUC er båret af en frivillighedskultur, hvor der altid er plads til alle, der har noget på hjerte, og 44 
som ønsker at gøre noget aktivt på sit studie. Hvis nogen frivillige har følt sig presset, er det naturligvis 45 
både bestyrelsens og formandskabets opgave at tage hånd om dette; fx ved at give plads i den nye 46 
fredagsbar.  47 
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Vi ved udmærket, hvor svært det er at stå i en situation, hvor man møder massiv kritik fra 1 
medstuderende og frivillige. Men med trusler om offentlig ydmygelse og beskyldninger om 2 
antidemokrati, bliver I i øjeblikket forsøgt presset til at handle i strid med de studerendes interesse, 3 
ved at fralægge jer et ansvar, som I er de eneste på RUC, der er i stand til at løfte. Det er ikke vores 4 
holdning, at dette vil være hensigtsmæssigt at gøre, og vi håber, at vi med dette brev har redegjort 5 
fyldestgørende for hvorfor.  6 
 7 
Vi vil anbefale jer at fortsætte det gode arbejde, som vi ved at I udfører, ved at etablere de nødvendige 8 
økonomiske og administrative rammer for driften af Fredagsbaren, der sikrer, at den bliver god, stabil 9 
og driftsikker mange år frem i tiden.  10 
 11 
Vi håber, at I får landet denne sag på en måde, hvor langt de fleste kan være tilfredse, både de 12 
nuværende aktive i Fredagsbaren, tidligere aktive i Fredagsbaren, Studenterrådet, dansk lovgivning og 13 
ikke mindst alle studerende, der gerne vil have en Fredagsbar.  14 
Ansvar er hårdt, og at kæmpe for et bedre RUC er ikke altid let.  15 
 16 
Med venlig hilsen og fortsat god debat  17 
 18 
Mikkel Schwab, tidligere næstformand for Studenterrådet  19 
Andreas Kvist Bacher, tidligere formand for Studenterrådet  20 
Morten Brandrup, tidligere økonomisk næstformand for Studenterrådet  21 
Magne Vilshammer, tidligere medlem af Akademisk Råd for Studenterrådet  22 
Lena Scotte, tidl. Medlem af Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen for Studenterrådet  23 
Anders Gredal Berner, tidligere medlem af Universitetsbestyrelsen for Studenterrådet  24 
Toke Høiland-Jørgensen, tidligere formand for Studenterrådet  25 
Nikolaj Bak Nielsen, tidligere medlem af Universitetsbestyrelsen for Studenterrådet  26 
Torben Holm, tidligere medlem af Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen for Studenterrådet  27 
Laurids Hovgaard, tidligere bestyrelsesmedlem i Studenterrådet  28 
Lina Krarup, tidligere medlem af Akademisk Råd for Studenterrådet 29 

  30 
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Studenterrådets vedtægter 1 

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet 2 

Artikel 1: Navn og hjemsted 3 

§ 1 – Navn og hjemsted Stk. 1 4 

Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). 5 

Stk. 2 6 

Organisationen har hjemsted på Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. 7 

Artikel 2: Formål 8 

§ 2 – Formål 9 

Stk. 1 10 

Studenterrådet er organisation for de studerende på RUC. Studenterrådet har til formål at varetage de studerendes 11 
studentersociale, studenterfaglige og studenterpolitiske interesser. 12 

Stk. 2 13 

Studenterrådet er en ikke-religiøs organisation 14 

Stk. 3 15 

Studenterrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser. 16 

Artikel 3: Medlemskab 17 

§ 3 – Personlige medlemmer 18 

Stk. 1 19 

Der eksisterer to individuelle medlemskaber af Studenterrådet: Et ordinært medlemskab og et støt- temedlemskab. 20 

Stk. 2 21 

Alle personer, der er indskrevet som studerende ved RUC, kan optages som ordinære medlemmer. 22 

Stk. 3 23 

Personer, der ikke er indskrevet ved RUC, kan optages som støttemedlemmer. 24 

Stk. 4 25 

Medlemmer af Studenterrådet og støttemedlemmer opkræves et medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen. 26 

Stk. 5 27 

Medlemmer der ophører med at være indskrevet som studerende ved RUC overflyttes til støttemedlemskab. 28 

Stk. 6 29 
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Medlemmer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønske herom, kan uden yderligere varsel udmelde sig af 1 
Studenterrådet. 2 

Stk. 7 3 

Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 4 

§ 4 – Kollektivt medlemskab 5 

Stk. 1 6 

Som kollektive medlemmer kan optages demokratiske studenterorganisationer på RUC med studentersociale, 7 
studenterfaglige eller studenterpolitiske formål. 8 

Stk. 2 9 

Medlemsorganisationer optages på generalforsamlingen med almindeligt flertal. 10 

Stk. 3 11 

Medlemsorganisationer, der skriftligt til Studenterrådets formandskab ytrer ønsker herom, kan uden yderligere varsel 12 
udmelde sig af Studenterrådet. 13 

Artikel 4: Organisationens myndigheder 14 

§ 5 – Struktur Stk. 1 15 

Studenterrådets besluttende myndigheder er herunder nævnt i prioriteret rækkefølge: 16 

1. Generalforsamlingen  17 
2. Bestyrelsen 18 
3. Forretningsudvalget  19 
4. Formandskabet 20 
 21 

Artikel 5: Generalforsamlingen 22 

§ 6 – Generalforsamlingens formål 23 

Stk. 1 24 

Studenterrådets generalforsamling afholdes i 4. kvartal. Generalforsamlingen er Studenterrådets øverste myndighed og 25 
fungerer som retningsgivende for Studenterrådets politiske, faglige og studentersociale arbejde. 26 

§ 7 – Dagsorden 27 

Stk. 1 28 

Generalforsamlingen fastsætter selv sin egen dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 29 

1. Åbning herunder valg af dirigent(er) og referent(er) samt fastsættelse af dagsorden. 2. Bestyrelsens beretning 30 
3. Fastsættelse af medlemskontingent 31 
4. Indkomne forslag til: 32 
 a) Vedtægt 33 
 b) Arbejdsplan 34 
5. Behandling af ansøgninger om kollektivt medlemskab 35 
6. Valg af formand og næstformænd 36 
7. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af kritisk revision 37 
9. Valg af lovudvalg 38 
10. Evt. 39 
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§ 8 – Indkaldelse 1 

Stk. 1 2 

Bestyrelsen skal overfor de studerende på RUC varsle generalforsamlingen senest seks uger før afholdelse med angivelse 3 
af foreløbig dagsorden og tidspunkt. 4 

Stk. 2 5 

Opstillingsgrundlag til formand og næstformænd samt forslag til ændringer af vedtægterne skal være Studenterrådets 6 
formandskab i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. 7 

Stk. 3 8 

Bestyrelsen udsender til alle medlemmerne forslag til dagsorden med tidsplan, frister for opstillinger og ændringsforslag, 9 
forslag til forretningsorden, skriftlige beretninger, opstillingsgrundlag samt indkomne forslag mindst to uger før mødets 10 
afholdelse. 11 

§ 9 – Stemmeret Stk. 1 12 

Alle studerende på RUC kan deltage på generalforsamlingen med fuld stemme- og taleret. 13 

Stk. 2 14 

Hver studerende har én stemme på generalforsamlingen. 15 

Stk. 3 16 

Alle stemmer er personlige, og kan kun afgives ved fremmøde. 17 

§ 10 – Beslutningsdygtighed  18 

Stk. 1 19 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jf. § 8. 20 

 21 
§ 11 – Afstemning 22 

Stk. 1 23 

For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end i mod, medmindre andet er anført i nærvæ- rende vedtægt. I 24 
tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. 25 

Stk. 2 26 

Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger 27 
mellem 0 og én over halvdelen af det antal poster som skal besættes. Valgt er de kandidater som opnår flest stemmer. Er 28 
der ikke opstillet flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt. 29 

Stk. 3 30 

Ved valg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én kandidat. Er der flere end to 31 
kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest 32 
støtter videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen 33 
af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de 34 
indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, med mindre den 35 
vælgende forsamling beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50% af de 36 
indleverede stemmesedler viser tillid. 37 

Stk. 4 38 
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Ved stemmelighed trækkes lod. Lodtrækningen foregår offentligt. 1 

Stk. 5 2 

Ved valg til Studenterrådets formandskab afholdes først tillidsvalg for alle opstillede kandidater. Kandidater der ikke 3 
vises tillid af mere end 50% af stemmerne ved denne afstemning fjernes fra listen over opstillede kandidater. Herefter 4 
foretages valg efter proceduren i stk. 3. 5 

Stk. 6 6 

Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan 7 
foretages skriftligt hvis to eller flere af de tilstedeværende ønsker det. 8 

§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling 9 

Stk. 1 10 

En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen eller et enigt formandskab. 11 

Stk. 2 12 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og afholdes senest seks uger 13 
efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som 14 
vedrører generalforsamlingens beslutningstema. 15 

Artikel 6: Bestyrelse og formandskab 16 

§ 13 – Sammensætning Stk. 1 17 
Studenterrådets bestyrelse er sammensat af: 18 

1. En formand valgt af generalforsamlingen.  19 
2. Enorganisatorisknæstformandogenøkonomiansvarlignæstformandvalgtafgeneralforsam-  20 

lingen.  21 
3. Ti menige medlemmer valgt af generalforsamlingen.  22 
4. Studenterrådets medlemmer af RUC’s bestyrelse.  23 
5. Formanden for gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd.  24 

 25 
Stk. 2 26 

Valg af formand, de to næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved fire adskilte afstemninger, i nævnte 27 
rækkefølge. 28 

Stk. 3 29 

Generalforsamlingen vælger 2-3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges ved bestyrelsesvalget og er valgt ind i 30 
den rækkefølge de har fået flest stemmer. Suppleanterne træder til i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers forfald. 31 

Stk. 4 32 

I tilfælde af formandens afgang konstituerer bestyrelsen en af de to næstformænd til at overtage pladsen som formand, 33 
og konstituerer en ny næstformand fra sin midte. 34 

Stk. 5 35 

I tilfælde af en næstformands afgang konstituerer bestyrelsen en ny næstformand fra sin midte. 36 

Stk. 6 37 

Hvert medlem af bestyrelsen kan kun bære ét mandat. 38 

§ 14 – Bestyrelsens formål 39 
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Stk. 1 1 

Bestyrelsen er Studenterrådets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har til opgave at koordinere 2 
Studenterrådets aktiviteter. Bestyrelsens primære opgave er at varetage Studenter- rådets økonomiske, politiske og 3 
strategiske ledelse. 4 

Stk. 2 5 

Bestyrelsens møder er åbne for alle studerende på RUC. Dog kan bestyrelsen vælge at lukke punkter på dagsordenen i 6 
særlige tilfælde, herunder personsager. Beslutning om at lukke et punkt kan kun tages af et flertal på mindst 2/3 af de 7 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. 8 

§ 15 – Beslutninger 9 

Stk. 1 10 

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor andet er defineret i vedtægterne. 11 

Stk. 2 12 

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 13 

§ 16 – Tiltræde 14 

Stk. 1 15 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder førstkommende 1. fe- bruar efter 16 
generalforsamlingen. 17 

Stk. 2 18 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling tiltræder straks efter valget. 19 

§ 17 – Udvalg 20 

Stk. 1 21 

Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige eller faste underudvalg til at varetage specifikke arbejdsom- råder, og uddelegere 22 
kompetence til disse. 23 

Stk. 2 24 

I hvert udvalg nedsat af bestyrelsen sidder et bestyrelsesmedlem. Vedkommende har til opgave at sikre kontakten 25 
mellem bestyrelsen og udvalget. 26 

Stk. 3 27 

Bestyrelsen er forpligtet til at nedsætte udvalg til at varetage Studenterrådets tre hovedaktivitets- områder: Det 28 
landspolitiske, det universitetspolitiske, det studenterfaglige og det studentersociale. 29 

 30 

§ 18: 31 

Stk. 1 32 

Forretningsudvalget består af formandskabet, samt fire medlemmer fra bestyrelsen. 33 

  34 

Stk. 2 35 
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Forretningsudvalget varetager koordineringen af politiske og strategiske sager imellem bestyrelsesmøderne. 1 

 2 
Stk. 3 3 

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde Vælger bestyrelsen af sin midte fire medlemmer til 4 

forretningsudvalget. 5 

 6 

Stk. 4 7 

Bestyrelsen godkender ligeledes på dens konstituerende møde et kommissorium med mandat 8 

og kompetencer for forretningsudvalget. 9 

 10 

Stk. 5 11 

Studenterrådets formand er født formand for forretningsudvalget. Ved formandens fravær tiltræder en af næstformændene denne funktion. 12 

 13 

 14 

§ 18 – Formandskabet 15 

Stk. 1 16 

Formandskabet består af Studenterrådets formand, en organisatorisk og en økonomiansvarlig næstformand. 17 

Stk. 2 18 

Formandskabet har til opgave at varetage Studenterrådets daglige drift mellem bestyrelsesmøderne. 19 

Stk. 3 20 

Bestyrelsen fastlægger nærmere formandskabets kompetence mellem bestyrelsesmøder. 21 

Artikel 7: Opstilling af kandidater 22 

§ 19 – Opstilling af kandidater 23 

Stk. 1 24 

Studenterrådet opstiller mindst én liste af studerende ved valget til Roskilde Universitets øverste organer: Bestyrelsen og 25 
Akademisk Råd. 26 

Stk. 2 27 

Alle studerende på RUC kan stille op til valg til tillidsposter og udpegninger eksternt og internt i Studenterrådet. 28 

Stk. 3 29 

Lokalt opstillede lister til styrende organer på RUC, kan bruge Studenterrådets navn hvis dette bliver godkendt af 30 
Studenterrådets bestyrelse. 31 

Stk. 4 32 
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Studenterrådet forventer at personer som er valgt på organisationens lister, eller bestrider tillidspo- ster for 1 
organisationen, holder Studenterrådet orienteret om arbejdet. Repræsentanter er forplig- tede til at følge beslutningerne 2 
fra Studenterrådets bestyrelse. 3 

§ 20 – Organisering af kandidater 4 

Stk. 1 5 

Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen og Studenterrådets formandskab 6 
konstituerer sig ved overgangen til en ny valgperiode i Universitetspolitisk Udvalg. 7 

Stk. 2 8 

Universitetspolitisk Udvalg vælger blandt repræsentanterne i Akademisk Råd en person som fun- gerer som formand for 9 
gruppen af repræsentanter i Akademisk Råd og universitetspolitisk udvalg. Denne formand indgår i Studenterrådets 10 
bestyrelse (jf. § 13). 11 

Stk. 3 12 

Universitetspolitisk Udvalg er et udvalg under Studenterrådets bestyrelse jf. § 17. 13 

Artikel 8: Tegningsret og Økonomi 14 

§ 21 – Tegningsret og prokura Stk. 1 15 

Studenterrådet tegnes af formandskabet, og formandskabet kan meddele prokura og har mulighed for at uddele fuldmagt 16 
til enkeltsteånde personer 17 

§ 22 – Regnskabsår Stk. 1 18 

Studenterrådets regnskabsår følger kalenderåret. 19 

§ 23 – Regnskab og revision 20 

Stk. 1 21 

Regnskabet kontrolleres ved hjælp af et review af en registreret revisor eller revision af en statsau- toriseret revisor. Den 22 
statsautoriserede revisor kan kun ansættes og afskediges af Bestyrelsen. 23 

Stk. 2 24 

Regnskabet kommenteres af de på den foregående generalforsamling valgte kritiske revisorer. 25 

Stk. 3 26 

Studenterrådets bestyrelse behandler det reviderede regnskab med kommentarer fra kritisk revi- sion så snart det 27 
foreligger, dog senest i 2. kvartal. 28 

Stk. 4 29 

Regnskabet og referatet af bestyrelsens behandling offentliggøres snarest muligt efter behandlin- gen. 30 

Stk. 5 31 

10 personer der er stemmeberettigede til generalforsamlingen kan, efter bestyrelsen har behandlet regnskabet, ved 32 
skriftlig henvendelse til Studenterrådets formandskab begære en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at 33 
behandle regnskabet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes herefter i henhold til § 12 stk. 2, og skal som 34 
minimum have punktet “Godkendelse af regnskab” på dagsordenen. 35 

Stk. 6 36 
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Hvis regnskabet forkastes på den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes straks til endnu en ekstraordinær 1 
generalforsamling der som minimum har valg af formandskab og bestyrelse på dags- ordenen. 2 

Artikel 9: Kritisk revision og lovudvalg 3 

§ 24 – Kritisk revisions ansvarsområde Stk. 1 4 

Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger. 5 

§ 25 – Valg af kritisk revision Stk. 1 6 

Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer. 7 

Stk. 2 8 

De på den ordinære generalforsamling valgte kritiske revisorer tiltræder førstkommende 1. februar efter 9 
generalforsamlingen. 10 

§ 26 – Lovudvalg Stk. 1 11 

Generalforsamlingen vælger Studenterrådets lovudvalg, som består af tre personer. 12 

Stk. 2 13 

Lovudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af Studenterrådets bestyrelse eller sidde indvalgt i Akademisk 14 
Råd eller Universitetsbestyrelsen for Studenterrådet. 15 

Stk. 3 16 

Lovudvalgets rådgiver Studenterrådets bestyrelse og Formandskab ved tvivl om tolkning af forenin- gens vedtægter og 17 
forretningsordener. Lovudvalget rådgiver i øvrigt generalforsamlingen i forhold til konsekvenserne af evt. 18 
ændringsforslag til vedtægter. 19 

Stk. 4 20 

Lovudvalget arbejder apolitisk og uden indstillings– eller forkastningsret. 21 

Stk. 5 22 

Alle medlemmer af Studenterrådet kan rette henvendelse til Lovudvalget i tvivlsspørgsmål. 23 

Stk. 6 24 

Det på den ordinære generalforsamling valgte lovudvalg tiltræder førstkommende 1. februar efter generalforsamlingen. 25 

Artikel 10: Opløsning 26 

§ 27 – Procedure 27 

Stk. 1 28 

Forslag om opløsning af Studenterrådet skal behandles af to på hinanden følgende, rettidigt ind- kaldte 29 
generalforsamlinger med minimum 3 måneders mellemrum. Forslag om opløsning af Studenterrådet er kun vedtaget, 30 
når der på begge generalforsamlinger er opnået 4/5 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede. 31 

§ 28 – Økonomiske anordninger Stk. 1 32 

Ved Studenterrådets opløsning oprettes ”Studenterrådets fond for studenterorganiseringer”. 33 
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Stk. 2 1 

Administrationen af fonden overgives til en bestyrelse bestående af tre af generalforsamlingen valg- te personer samtidig 2 
med at et sæt vedtægter for fonden i overensstemmelse med gældende lov vedtages. 3 

Stk. 3 4 

Fondens formue skal anvendes til at skabe nye studenterstyrede tværpolitiske og ikke-religiøse ak- tiviteter på RUC. 5 

Stk. 4 6 

Hvis fondens formue ikke er opbrugt efter fem år tilfalder den resterende formue Danske Stude- rendes Fællesråd. 7 

Artikel 11: Fortolkninger og ændringer 8 

§ 29 – Ændring af vedtægter 9 

Stk. 1 10 

Ændringsforslag til nærværende vedtægter skal vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede på gene- ralforsamlingen. 11 

 12 
Stk. 2 13 

Vedtagelse af ændring af § 27 og/eller § 29 kræver dog 4/5 flertal blandt de fremmødte, på to på hinanden følgende 14 
generalforsamlinger. 15 

Stk. 3 16 

Ændringer af vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 17 

§ 30 – Dispensation 18 

Stk. 1 19 

Dispensationer fra nærværende vedtægt kan kun vedtages på en generalforsamling, med 2/3 flertal blandt stemmerne. 20 
Dog kan der ikke dispenseres fra §§ 21-30. 21 

Artikel 12: Ikrafttrædelse. 22 

§ 31 – Ikrafttrædelse 23 

Stk. 1 24 

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen 6. april 2010. 25 

 26 
  27 
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Forretningsorden for Studenterrådets bestyrelse 1 

 2 

1: Indkaldelse 3 

 4 
§1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse 5 
sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsensmedlemmer 6 
og suppleanter. 7 
 8 
§2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formandskabet, ved udsendelse af forslag til 9 
dagsorden,mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller 10 
mindst 4 medlemmer af Bestyrelsen anmoder derom. 11 
a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter 12 
eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens 13 
udløb. 14 
 15 
§3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens 16 
dagsorden. 17 
 18 
§4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, 19 
og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for 20 
referater der findes som bilag til forretningsordenen. 21 
 22 
§5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 23 
 24 
§6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset 25 
periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder 26 
som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve 27 
orloven før tid. 28 

 29 

2: Beslutninger 30 

 31 
§7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når en over halvdelen stemmeberettigede personer er til stede 32 
ved mødet. 33 
 34 
§8. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som 35 
generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads 36 
i bestyrelsen. 37 
 38 
§9. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, 39 
afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige 40 
medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og 41 
skriftlig afstemning. 42 

 43 

3: Mødets forløb 44 

 45 
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§10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte 1 
bestyrelsesmedlemmer 2 
kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt 3 
til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 4 
 5 
§11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt 6 
forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 7 
 8 
§12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. 9 
Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. 10 
Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad 11 
gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning 12 
på talerlisten. 13 
 14 
§13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke 15 
talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede 16 
samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående 17 
kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 18 

 19 

4: Øvrige bestemmelser 20 

 21 
§14. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed 22 
 23 
§15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. 24 
Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. 25 
Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres 26 
fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15. 27 

 28 

  29 
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Bilag til Forretningsordenen: 1 

1: Retningslinjer for referater 2 

 3 

Indledning 4 

Studenterrådets bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af Studenterrådet kan følge 5 
arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. 6 
For at sikre gennemskueligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i 7 
udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. 8 
Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater 9 
er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. 10 
Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af Bestyrelsens forretningsordens pkt 4, der pålægger 11 
Bestyrelsens at offentliggøre referater fra sine møder. 12 

 13 

Principper for referater 14 

• Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om fremmødte er medlem af formandskabet 15 
(FS), bestyrelsesmedlemmer(BM), medlemmer af universitetsbestyrelsen (UB), formand 16 
for Akademisk Råd-gruppen(AR) eller gæster (gæster). 17 
• Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet. 18 
• I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet. 19 
• Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken 20 
holdning. 21 
• Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført. 22 
• Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med 23 
mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat. 24 
• I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. 25 
• Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsens 26 
godtager konklusionsforslaget. 27 
• Referater udsendes i bestyrelsen til orientering ikke senere end 5 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. 28 
• Referater offentliggøres på Studenterrådets hjemmeside ikke senere end 8 arbejdsdage efter et 29 
bestyrelsesmøde. Offentliggørelsen ledsages af et “journalistisk referat”, dvs. en beskrivelse af 30 
mødets forløb udformet så den er tilgængelig for udenforstående. 31 
• Referater vedtages endeligt ikke senere end på næstkommende bestyrelsesmøde. 32 
 33 

 34 


