
RUC	  Alumne	  –	  bilag	  1	  
Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  
Ordinær	  generalforsamling	  d.	  7.10.16	  
	  
	  
Bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  på	  sit	  første	  møde	  d.	  21.	  januar	  2016	  således,	  at	  Kirstine	  
Fabricius	  blev	  nyvalgt	  formand,	  Henning	  Christiansen	  næstformand,	  Mette	  Sonne	  Brendstrup	  
fortsatte	  som	  kasserer	  og	  Camilla	  Bylling	  Lang	  som	  sekretær.	  
	  
For	  at	  øge	  samarbejdet	  med	  RUCs	  Studie-‐	  og	  Karrierevejledning	  har	  karrierevejleder	  Louise	  
Jørgensen	  i	  det	  forgange	  år	  deltaget	  på	  bestyrelsen	  møder	  og	  bidraget	  bl.a.	  med	  information	  
fra	  sit	  arbejde,	  viden	  om	  dimittender	  og	  unge	  alumner	  som	  målgruppe	  samt	  input	  til	  
arrangementer.	  	  
	  
I	  foråret	  måtte	  RUC	  Alumnes	  studentermedhjælper	  fratræde	  sit	  job.	  Kirstine	  (formand)	  har	  i	  
løbet	  af	  sommeren	  varetaget	  proces	  omkring	  ansættelse	  af	  to	  nye	  studentermedhjælpere,	  
herunder	  korrespondance	  med	  RUC,	  jobopslag,	  sammen	  med	  Camilla	  (sekretær),	  og	  afholdt	  
jobsamtaler	  og	  herefter	  udvalgt	  to	  kandidater.	  I	  august	  blev	  Ella	  Emile	  Gehrt	  og	  Patrick	  Kulas	  
ansat	  med	  hver	  7	  timer/gennemsnitligt	  pr.	  uge.	  Bestyrelsen	  er	  rigtig	  glad	  for	  den	  indsats,	  de	  
to	  allerede	  på	  nuværende	  tidspunkt	  har	  lagt	  i	  foreningens	  arbejde.	  Ella	  og	  Patrick	  skal	  bl.a.	  
bistå	  bestyrelsen	  i	  arbejdet	  med	  arrangementer	  og	  events	  samt	  udvikle	  og	  administrere	  
foreningens	  virke	  på	  de	  sociale	  medier.	  
	  
Bestyrelsen	  har,	  faciliteret	  af	  Kirstine	  (formand),	  været	  igennem	  forskellige	  strategiprocesser	  
på	  diverse	  bestyrelsesmøder	  mhp.	  at	  skabe	  en	  større	  og	  sammenhængende	  strategi	  for	  RUC	  
Alumnes	  arbejde,	  herunder	  bestyrelsens	  arbejde.	  
	  
Foreningen	  
På	  sidste	  generalforsamling	  blev	  det	  besluttet,	  at	  der	  ikke	  længere	  skal	  indbetales	  kontingent	  
for	  medlemskab	  af	  foreningen.	  I	  denne	  forbindelse	  har	  Mette	  (kasserer)	  lagt	  et	  stort	  stykke	  
arbejde	  i	  at	  færdiggøre	  regnskab,	  lukke	  foreningens	  bankkonto	  samt	  indbetalingssystem.	  
Foreningens	  indestående	  på	  6231,44	  kr.	  blev	  d.	  28.3.16	  givet	  som	  donation	  til	  Studenterhuset	  
på	  RUC	  –	  dette	  blev	  de	  meget	  glade	  for.	  
I	  denne	  forbindelse	  har	  bestyrelsen	  besluttet	  at	  rucalumne.dk	  ikke	  længere	  skal	  anvendes	  og	  
at	  alumnesiden	  på	  ruc.dk	  i	  stedet	  skal	  udvikles.	  
	  
RUC	  Alumne	  er	  i	  løbet	  af	  foråret	  indgået	  i	  et	  samarbejde	  med	  Studie-‐	  og	  Karrierevejledning	  på	  
RUC	  samt	  DM,	  Djøf,	  Akademikernes	  A-‐kasse	  og	  Karrierestedet	  omkring	  de	  kommende	  
dimittender	  og	  dermed	  kommende	  nye	  alumner.	  Samarbejdet	  har	  foreløbigt	  bl.a	  båret	  en	  
Karrierefestival	  og	  en	  specialeafleveringsfest	  med	  sig	  (læs	  mere	  under	  arrangementer).	  
	  
I	  forbindelse	  med	  årets	  Karrieremesse	  på	  RUC	  arrangerede	  Studie-‐	  og	  Karrierevejledningen	  
en	  Alumne	  stand.	  Her	  blev	  RUC	  Alumne	  inviteret	  med	  og	  Kirstine	  (formand)	  var	  til	  stede	  som	  
repræsentant	  for	  foreningen,	  samt	  som	  en	  ordinær	  RUC	  alumne.	  Lone	  (bestyrelsesmedlem)	  
deltog	  som	  RUC	  alumne	  sammen	  med	  tre	  andre	  alumner.	  
Vi	  fik	  mange	  input	  og	  ønsker	  til	  arrangementer	  og	  synlighed	  for	  foreningen.	  	  
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I	  april	  havde	  RUC	  Alumne	  Instagram	  takeover	  på	  RUCs	  profil.	  Dette	  afledte,	  at	  vi	  to	  uger	  efter	  
oprettede	  vores	  egen	  Instagram-‐profil,	  som	  et	  skridt	  i	  retningen	  af	  en	  større	  tilstedeværelse	  
på	  de	  sociale	  medier.	  
	  
Til	  året	  kandidatstudiestart	  var	  den	  ene	  af	  vores	  nye	  studentermedhjælpere,	  Ella,	  ude	  at	  holde	  
oplæg	  om	  foreningen,	  med	  rigtig	  fin	  respons.	  Vi	  kunne	  efterfølgende	  se,	  at	  vi	  havde	  fået	  flere	  
følgere	  på	  både	  	  Instagram	  og	  Facebook.	  	  
	  
Arrangementer	  og	  events	  
D.	  18.4.16	  afholdte	  vi	  Store	  Alumnedag	  med	  oplæg	  fra	  rektor,	  Hanne	  Leth	  Andersen,	  og	  
professor	  Mark	  Ørsten	  samt	  netværkscafé	  med	  diskussioner	  tematiseret	  omkring	  RUC-‐
kompetencer	  og	  RUC	  Alumne	  som	  forening.	  Fremmødet	  og	  stemningen	  var	  rigtig	  fin,	  og	  der	  
var	  stor	  interesse	  for	  lignende	  arrangementer,	  især	  med	  fokus	  på	  netværk	  og	  videndeling.	  
	  
D.	  28.6.16	  afholdte	  RUC	  Alumne	  en	  specialeafleveringsfest	  i	  samarbejde	  med	  RUCs	  Studie-‐	  og	  
Karrierevejledning,	  DM,	  Djøf,	  Akademikernes	  A-‐kasse	  og	  Karriestedet.	  
Kirstine	  (formand)	  bød	  velkommen	  til	  alle	  de	  nye	  alumner,	  der	  havde	  afleveret	  speciale	  i	  
2016.	  Aftenen	  bød	  på	  lækker	  musik	  ved	  RUC	  Alumne,	  DJ	  Kjærbo,	  stand	  up	  ved	  RUC	  Alumne,	  
Niels	  Forsberg,	  samt	  lækre	  drinks	  og	  sushi.	  
Der	  var	  stort	  fremmøde	  og	  rigtig	  god	  tilbagemelding	  på	  netop	  at	  fejre	  dimittenderne.	  
I	  denne	  forbindelse	  fik	  vi	  produceret	  RUC	  Alumne-‐merchandise	  i	  form	  af	  muleposer,	  
klistermærker	  og	  t-‐shirts.	  
	  
Kirstine	  (formand)	  tog,	  på	  foranledning	  af	  ønske	  fra	  flere	  alumner,	  kontakt	  til	  formanden	  for	  
Kamariallen	  (RUC-‐årfest-‐arrangørgruppen)	  ang.	  billetter	  til	  RUCs	  Årsfest	  2016.	  Kontakten	  bar	  
frugt,	  og	  alumner	  kunne	  for	  første	  gang	  nogensinde	  købe	  billetter	  til	  RUCs	  årsfest.	  Vi	  solgte	  50	  
billetter	  til	  glade	  alumner	  og	  håber	  at	  kunne	  gentage	  dette	  næste	  år.	  
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Bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  skal	  fremover	  i	  endnu	  højere	  grad	  være	  en	  arbejdende	  bestyrelse	  med	  fokus	  på	  at	  
arrangere	  events	  og	  netværk,	  både	  på	  sine	  møder	  og	  mellem	  møderne.	  
	  
Bestyrelsen	  vil	  lave	  et	  internt	  og	  ekstern	  årshjul.	  Et	  internt	  (men	  officielt)	  årshjul	  for	  eget	  
arbejde,	  samt	  et	  ekstern	  årshjul,	  som	  løbende	  opdateres	  og	  anvendes	  overfor	  medlemmerne.	  
	  
Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  for	  at	  opbygge	  en	  bank	  af	  Hands	  til	  brug	  ved	  arrangementer	  og	  events	  
samt	  arbejde	  for	  –	  i	  samarbejde	  med	  relevante	  parter	  på	  RUC	  –	  at	  lave	  en	  database	  over	  alle,	  
der	  dimitterer	  fra	  RUC.	  
	  
Foreningen	  
Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  for,	  at	  foreningen	  er	  mere	  synlig	  og	  mere	  opsøgende	  ift.	  nuværende	  og	  
kommende	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  ønsker,	  at	  det	  på	  sigt	  er	  helt	  naturligt,	  at	  når	  man	  
dimitterer	  fra	  RUC,	  så	  er	  man	  medlem	  af	  RUC	  Alumne.	  Bestyrelsen	  vil	  i	  denne	  forbindelse	  
arbejde	  for,	  at:	  

-‐ Være	  tilstede	  på	  de	  sociale	  medier,	  Facebook,	  Instagram	  og	  Linked	  In,	  samt	  på	  RUCs	  
hjemmeside	  i	  form	  af	  udbygning	  af	  egen	  side.	  Dette	  indbefatter	  en	  social	  medie-‐
strategi,	  udviklingsplan	  for	  hjemmesiden	  

-‐ Deltage	  på	  relevante	  arrangementer	  på	  RUC,	  eksempelvis	  Karrieremesse,	  Kandidatdag,	  
dimittendarrangementer	  på	  institutterne	  osv.	  

-‐ Udvikle	  og	  få	  produceret	  PR-‐materiale,	  bl.a.	  flyers	  til	  at	  dele	  ud	  ved	  arrangementer	  og	  
plakater	  til	  at	  hænge	  på	  campus.	  

-‐ Udvikle	  og	  afprøve	  nyhedsbrevet	  som	  format,	  til	  nuværende	  medlemmer	  og	  andre	  
interesserede	  

	  
Arrangementer	  og	  events	  
Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  for	  at	  gentage	  det	  foregående	  års	  succeser	  i	  form	  af:	  

-‐ Afholdelse	  af	  Store	  Alumnedag	  
-‐ Afholdelse	  af	  specialeafleverings-‐	  og/eller	  dimittendfest	  
-‐ Salg	  af	  alumne-‐billetter	  til	  RUCs	  årsfest	  og	  udvide	  med	  et	  lille	  arrangement	  på	  

årsfestdagen	  
	  
Derudover	  vil	  bestyrelsen	  arbejde	  for	  at	  lave	  følgende:	  

-‐ Job-‐/RUC-‐kompetence	  for	  kandidatstuderende	  –	  fx	  ’mød	  en	  alumne’	  
-‐ Bredt	  arrangement	  for	  nyuddannede	  –	  fx	  ’karriereveje’	  
-‐ Fagligt	  arrangement	  i.fb.	  med	  generalforsamlingen	  
-‐ Besøg	  på	  tre	  forskellige	  RUC	  Alumne-‐arbejdspladser	  
-‐ Debat-‐/forskerarrangement	  med	  oplæg	  fra	  fx	  RUC-‐forskere	  og	  Ph.D-‐studerende	  
-‐ Nytårskur	  for	  nuværende	  medlemmer	  med	  fagligt	  eksternt	  input	  og	  netværk	  
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Andre	  tiltag	  
	  
Netværk/mentoring	  
Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  for	  at	  opbygge	  et	  medlemskartotek,	  hvor	  det	  er	  muligt	  for	  medlemmer	  
at	  kontakte	  hinanden	  ift.	  netværk,	  sparring,	  mentoring	  osv.	  Dette	  som	  et	  skridt	  på	  vejen	  i	  
retning	  af,	  på	  et	  tidspunkt,	  at	  etablere	  en	  mentorordning	  eller	  lignende.	  I	  denne	  forbindelse	  vil	  
bestyrelsen	  afsøge	  muligheden	  for	  et	  samarbejde	  med	  Reality	  Bites	  og	  den	  allerede	  etablerede	  
mentorordning	  for	  studerende.	  
	  
Mød	  RUC	  Alumnerne	  
Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  for	  et	  øget	  RUC-‐internt	  og	  eksternt	  fokus	  på	  RUC	  Alumne.	  Dette	  tiltag	  
er	  tænkt	  til	  at	  skabe	  positiv	  RUC-‐omtale	  og	  fokus	  på,	  hvad	  RUC	  Alumner	  kan,	  dels	  for	  de	  
ansættende	  arbejdspladser	  og	  dels	  ift.	  at	  få	  unge	  mennesker	  til	  at	  søge	  RUC	  som	  universitet.	  
Bestyrelsen	  planlægger	  at	  starte	  med	  bestyrelsens	  medlemmer.	  
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RUC	  Alumne	  vil	  ansøge	  RUC	  om	  en	  donation	  til	  det	  kommende	  års	  arbejde	  på	  i	  alt:	  90.000	  kr.	  
	  
Såfremt	  donationen	  bliver	  godtaget	  anvendes	  følgende	  budget	  for	  beløbet.	  
	  
	  
Store	  Alumnedag	   	   	   10.000	  
Dimittend-‐/Specialeafleveringsfest	   	   10.000	  
Debat-‐/forskerarrangement	   	   5.000	  
Arr.	  for	  nyuddannede	   	   	   5.000	  
Arr.	  for	  studerende	   	   	   5.000	  
Nytårskur	   	   	   	   10.000	  
Arr.:	  Besøg	  på	  alumnevirksomheder	  x	  3	   10.000	  
Arr.	  ifb	  m.	  årsfest	   	   	   5.000	  
Arr.	  Ifb	  m.	  generalforsamlingen	   	   10.000	  
PR	  og	  merchandise	   	   	   12.000	  
Mødeforplejning,	  kontorartikler	  og	  vingaver	  	   8.000	  
	  
I	  alt	   	   	   	   90.000	  
	  
	  
Såfremt	  donationen	  er	  mindre	  end	  de	  90.000	  kr.,	  vil	  bestyrelsen	  fokusere	  arbejdet	  omkring:	  
Store	  Alumnedag,	  dimittend-‐/specialearrangement	  og	  arrangementerne	  for	  studerende	  og	  de	  
nyuddannede	  samt	  PR.	  
	  
	  


