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Velkomst	  v.	  bestyrelsesformand,	  Kirstine	  Fabricius.	  	  
	  
Pkt.	  1:	  Valg	  af	  dirigent	  
Camilla	  Bylling	  Lang	  blev	  valgt	  som	  dirigent	  
	  
Camilla	  gennemgik	  dagsordenen	  m.	  præsentation	  af	  punkter.	  	  
	  
Indkaldelsen	  er	  sket	  rettidigt,	  med	  tre	  ugers	  varsel,	  via	  RUC	  Alumnes	  hjemmeside	  på	  ruc.dk	  samt	  
via	  mail	  til	  de	  af	  medlemmerne	  vi	  har	  mailadresser	  på.	  
Indkaldelsen	  er	  ikke	  sket	  via	  rucalumne.dk	  da	  vi	  ikke	  længere	  bruger	  denne	  hjemmeside.	  Den	  skal	  
naturligvis	  nedlægges	  for	  fremover	  at	  undgå	  forvirring.	  
	  
Såfremt	  vi	  i	  dag	  skal	  stemme	  om	  noget	  er	  det,	  jf	  vedtægterne,	  blot	  blandt	  de	  tilstedeværende	  der	  
skal	  være	  flertal.	  Man	  er	  stemmeberettiget	  når	  man	  har	  medlem	  af	  foreningen.	  
	  
Pkt.	  2:	  Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  
Kirstine	  (formand)	  fremlagde	  bestyrelsens	  beretning.	  (se	  vedhæftede	  bilag	  1)	  
	  
Beretningens	  overskuelighed	  blev	  rost.	  
Det	  blev	  bemærket	  at	  det	  var	  skønt,	  med	  denne	  beretning,	  at	  	  kunne	  se,	  at	  der	  nu	  sker	  meget	  
mere	  i	  foreningen.	  	  	  
	  
Pkt.	  3:	  Fremlæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  for	  det	  foregående	  
regnskabsår	  til	  godkendelse	  
Mette	  (kassere)	  fremlagde	  det	  reviderede	  regnskab	  for	  2015	  og	  2016.	  	  
	  
Der	  var	  ingen	  kommentarer.	  
Regnskabet	  blev	  godkendt	  som	  fremlagt.	  	  
	  
Pkt.	  4.	  Forslag	  fra	  bestyrelsen	  
Der	  er	  ingen	  forslag	  fra	  bestyrelsen.	  
	  
Pkt.	  5.	  Forslag	  fra	  medlemmerne	  -‐	  ingen	  indkomne	  forslag	  
Som	  angivet	  i	  den	  endelige	  dagsorden	  var	  der	  ingen	  indkomne	  forslag.	  
	  
Pkt.	  6.	  Bestyrelsens	  planer	  for	  det	  kommende	  år	  
Kirstine	  (formand)	  fremlagde	  bestyrelsens	  planer	  for	  det	  kommende	  år.	  (se	  vedhæftede	  bilag	  2)	  
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Der	  var	  følgende	  kommentarer/spørgsmål	  og	  svar:	  	  

-‐ Medlem:	  Forslag	  om	  nyt	  logo	  (Camilla:	  Vi	  er	  underlagt	  visse	  restriktioner	  fra	  RUC,	  men	  det	  
bliver	  taget	  til	  efterretning).	  
	  

-‐ Michael:	  Er	  specialefesten	  årlig	  eller	  halvårlig?	  (Kirstine:	  Afhænger	  er	  økonomien,	  vi	  satser	  
på	  halvårligt)	  	  
	  

-‐ Michael:	  der	  er	  kommet	  ny	  undervisningsstruktur	  på	  RUC,	  som	  betyder	  at	  alle	  har	  frokost	  
samtidig,	  åbner	  op	  for	  mulighed	  for	  at	  lægge	  arrangementer	  midt	  på	  dagen.	  
	  

-‐ Petra:	  Hvor	  kommer	  pengene	  fra?	  (Kirstine:	  Vi	  er	  finansieret	  af	  RUC	  og	  skal	  søge	  om	  penge	  
fra	  RUC	  til	  vores	  arrangementer)	  
	  

-‐ Katrine:	  Ros	  for	  hvor	  langt	  foreningen	  er	  nået,	  er	  interesseret	  i	  at	  høre	  mere	  om	  den	  
strategi	  der	  omtales	  (Kirstine:	  I	  grove	  træk:	  når	  RUC	  fylder	  50	  år	  i	  2022	  fylder	  Alumne	  10	  år,	  
planen	  er	  til	  den	  tid	  at	  formanden	  for	  RUC	  Alumne	  holder	  en	  tale	  ved	  årsfesten,	  alle	  
RUC’ere	  ved	  hvem	  RUC	  Alumne	  er,	  vi	  har	  væsentligt	  mængde	  penge	  at	  gøre	  godt	  med,	  dvs.	  
fast	  budget,	  vi	  har	  en	  plads	  i	  aftagerpanelet,	  det	  er	  os	  man	  kontakter	  når	  man	  vil	  finde	  en	  
praktikant/ny	  ansat	  som	  er	  RUC’er)	  
	  

-‐ Theis:	  Undrer	  sig	  over	  manglende	  italesættelse	  af	  rekruttering	  af	  nye	  medlemmer?	  Og	  
hvordan	  foregår	  rekrutteringen?	  (Kirstine:	  Det	  indgår	  implicit,	  men	  det	  vil	  blive	  skrevet	  
tydeligt	  frem.	  Rekrutteringen	  sker	  løbende,	  ad	  hoc,	  ved	  at	  vi	  er	  tilstede	  ved	  
kandidatopstart/afslutningen,	  formanden	  tager	  ud	  og	  holder	  oplæg	  og	  fortæller	  om	  
foreningen,	  øge	  samarbejde	  m.	  karriere	  og	  studievejledning,	  årsfestbillet-‐arrangement	  (et	  
medlemskab	  for	  en	  billet).	  Lone	  bemærkede	  at	  det	  har	  taget	  lang	  tid	  at	  finde	  formen,	  og	  at	  
det	  derfor	  først	  er	  nu	  at	  vi	  er	  begyndt	  at	  finde	  ”de	  gode	  historier”	  som	  skal	  tiltrække	  nye	  
medlemmer.	  Camilla	  påpeger	  at	  der	  er	  forskellige	  målgrupper	  for	  foreningen,	  og	  at	  det	  har	  
været	  en	  diskussion	  hvorvidt	  man	  skal	  satse	  på	  de	  ældre	  alumner	  eller	  de	  helt	  nye?	  Vi	  er	  
startet	  på	  SoMe	  for	  det	  er	  det	  letteste,	  og	  Facebook	  har	  i	  den	  sammenhæng	  givet	  rigtig	  
meget	  bonus.	  Kirstine:	  Vi	  har	  omkring	  200	  medlemmer	  plus,	  efter	  nedlægningen	  af	  
klubmodulet	  har	  der	  været	  problemer	  med	  it	  og	  derfor	  er	  der	  ikke	  helt	  styr	  på	  antal	  
medlemmer	  endnu.	  	  

	  
-‐ Jens:	  Der	  er	  fokus	  på	  dem	  som	  dimitterer	  lige	  nu,	  er	  det	  muligt	  at	  lave	  et	  kartotek	  med	  

RUC’ere	  som	  har	  været	  på	  arbejdsmarkedet	  længe?	  (Kirstine:	  Det	  er	  ikke	  økonomisk	  muligt	  
pt.	  at	  få	  fat	  i	  de	  ældre	  alumner,	  men	  fordi	  flere	  instanser	  på	  RUC	  gerne	  vil	  have	  fat	  i	  dem	  
der	  fremover	  dimitterer	  er	  der	  et	  arbejde	  i	  gang	  med	  en	  database	  for	  dem)	  
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Bestyrelsens	  planer	  for	  det	  kommende	  år	  blev	  herefter	  enstemmigt	  godkendt.	  	  
	  
Pkt.	  7.	  Vedtagelse	  af	  budget	  for	  det	  indeværende	  år,	  herunder	  fastsættelse	  af	  
kontingent	  
Kirstine	  (formand)	  fremlagde,	  at	  det	  efter	  samtale	  med	  RUCs	  jurist,	  Kirsten	  Dybvad	  Mikkelsen,	  var	  
blevet	  klart	  at	  RUC	  Alumne	  ikke	  er	  en	  reel	  forening	  medmindre	  at	  der	  er	  et	  budget,	  regnskab	  og	  en	  
revisor.	  
At	  generalforsamlingen	  sidste	  år	  vedtog	  at	  udtage	  budget	  og	  regnskab	  fra	  foreningens	  vedtægter	  
gør	  at	  foreningen	  nu	  fremstår	  i	  en	  lidt	  uklar	  form	  med	  ingen	  mulighed	  for	  at	  råde	  over	  økonomi	  ift.	  
arrangementer,	  events	  og	  andre	  projekter.	  Kort	  sagt:	  At	  vi	  ikke	  er	  en	  forening.	  Vi	  er	  at	  regne	  som	  
et	  udvalg.	  
	  
Vi	  har	  to	  muligheder	  nu:	  
	  

1) At	  fortsætte	  som	  det	  sidste	  år,	  altså	  at	  bede	  om	  adhoc-‐donationer	  fra	  RUC	  i	  forbindelse	  
med	  konkrete	  arrangementer.	  	  
	  

2) Vi	  kan	  vedtage	  fremlagte	  budget,	  lade	  formanden	  forhandle	  budgettet	  med	  RUC	  og	  få	  en	  	  
årlig	  bevilling	  som	  vi	  selv	  administrerer.	  	  

	  
Vælger	  vi	  model	  1,	  er	  vi	  ikke	  sikret	  midler	  til	  de	  arrangementer	  vi	  har	  forberedt	  og	  den	  tid	  vi	  
har	  brugt	  kan	  være	  spildt.	  Med	  denne	  model	  er	  foreningens	  vedtægter	  ikke	  nødvendige	  og	  vi	  
kan	  vælge	  at	  fortsætte	  som	  et	  udvalg,	  som	  vi	  defactor	  har	  været	  det	  sidste	  år.	  
	  
Vælger	  vi	  model	  2,	  er	  vi	  på	  forhånd	  sikret	  midler	  til	  de	  arrangementer	  vi	  vil	  gennemføre.	  
Denne	  model	  forudsætter,	  at	  vi	  afholder	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  hvor	  vi	  laver	  
vedtægtsændringer	  og	  indfører	  punkter	  om	  regnskab,	  samt	  vælger	  en	  kassere	  og	  revisor.	  
	  

Der	  var	  følgende	  kommentarer:	  	  
-‐ Katrine:	  I	  forhold	  til	  model	  2	  m.	  donation,	  det	  kan	  RUC	  jo	  muligvis	  kun	  gøre	  for	  et	  år	  af	  

gangen,	  er	  det	  noget	  som	  er	  tænkt	  som	  vedvarende	  ordning	  eller	  skal	  det	  forhandles	  hvert	  
år	  om	  vi	  kan	  få	  penge,	  ifh.	  driftsikkerhed?	  (Kirstine:	  Vi	  kan	  bevise	  at	  vi	  har	  lavet	  noget	  for	  
pengene,	  hvorimod	  før	  har	  været	  en	  konstant	  løben	  efter	  pengene	  hvilket	  har	  skabt	  
usikkerhed.	  Driftsikkerheden	  bliver	  nok	  bedre	  med	  løsning	  2.	  Katrine:	  Forslag	  om	  at	  søge	  
om	  penge	  over	  flere	  år,	  sådan	  at	  vi	  er	  sikret	  penge	  flere	  år	  frem	  og	  ikke	  bare	  et	  år	  af	  
gangen.)	  	  

	  
Kirstine	  (formand)	  fremlagde	  budgettet	  (se	  vedhæftede	  bilag	  3).	  
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Kirstine	  (formand)	  bemærkede	  at	  det	  fremlagte	  budget	  naturligvis	  skal	  forhandles	  med	  rektoratet	  
og	  Kirstine	  bemærkede	  at	  budgettet	  naturligvis	  bliver	  justeret	  alt	  efter	  hvilket	  beløb	  der	  aftales	  
mellem	  rektoratet	  og	  RUC	  Alumne.	  
	  
Der	  var	  følgende	  kommentarer:	  

-‐ Mette:	  Fordelen	  ved	  model	  nr.	  2	  er	  en	  grunddonation,	  det	  kan	  være	  en	  mulighed	  indføre	  
at	  medlemskabet	  består	  af	  donationer.	  Det	  åbner	  model	  2	  for,	  det	  ville	  alt	  andet	  lige	  gøre	  
det	  nemmere	  end	  den	  tidligere	  model	  m.	  kontingent	  fordi	  den	  var	  administrativt	  tung.	  	  

	  	  
Bestyrelsen	  indstiller	  model	  2.	  	  
	  
Model	  2	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  og	  fremlagte	  budget	  er	  udgangspunkt	  for	  forhandlingerne	  med	  
RUC.	  	  
	  
Pkt.	  8.	  Valg	  af	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  og	  en	  bestyrelsessuppleant	  
	  
Dirigenten	  gennemgik	  hvem	  der	  var	  på	  valg	  og	  hvem	  bestyrelsen	  havde	  indstillet	  til	  indvalg.	  De	  
indstillede	  blev	  enstemmigt	  valgt	  med	  applaus.	  	  
	  
Kirstine	  Fabricius	  blev	  genvalgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  
Camilla	  Bylling	  Lang	  blev	  genvalgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  
Katrine	  Mikkelsen	  blev	  valgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  
Theis	  Lykkegaard	  blev	  valgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  
Petra	  Marie	  Bohm	  blev	  valgt	  for	  en	  1-‐årig	  periode	  
Jens	  Klitte	  Sørensen	  blev	  valgt	  som	  suppleant	  for	  en	  1-‐årig	  periode	  
	  
Kirstine	  (formand)	  bemærkede	  at	  bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  på	  det	  førstkommende	  
bestyrelsesmøde.	  
	  
9.	  Valg	  af	  revisor	  
Såfremt	  vi	  på	  den	  ekstraordinære	  generalforsamling	  vedtager	  vedtægtsændringerne	  så	  vi	  bliver	  en	  
forening,	  skal	  vi	  vælge	  en	  revisor	  og	  evt.	  en	  revisorsuppleant.	  Kirstine	  (formand)	  foreslog,	  at	  den	  
tidligere	  revisor	  spørges.	  
	  	  
10.	  Eventuelt	  
Kirstine	  (formand)	  orienterede	  om,	  at	  bestyrelsen	  vil	  finde	  et	  tidspunkt	  for	  en	  ekstraordinær	  
generalforsamling.	  I	  denne	  forbindelse	  vil	  hun,	  i	  samarbejde	  resten	  af	  bestyrelsen,	  




