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	   	   	   	   	   Referent:	  Ella	  Emilie	  Gehrt	  
	  

Velkomst	  v.	  formand	  for	  bestyrelsen	  Kirstine	  Fabricius	  samt	  oplæg	  v.	  administrerende	  

direktør	  i	  Djøf	  Tomas	  Therkildsen.	  Herefter	  den	  officielle	  del	  af	  den	  ordinære	  

generalforsamling:	  	  

	  

Pkt.	  1:	  Valg	  af	  dirigent.	  

Valg	  af	  dirigent:	  Camilla	  Bylling	  Lang	  blev	  valgt.	  Camilla	  fremlagde	  dagsordenen	  og	  spurgte	  

efter	  punkter	  til	  eventuelt,	  der	  var	  ingen.	  	  

	  

Pkt.	  2:	  Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år.	  

Bestyrelsens	  beretning	  (se	  bilag	  1)	  blev	  fremlagt	  af	  formand	  Kirstine	  Fabricius,	  og	  herefter	  

godkendt	  af	  de	  tilstedeværende.	  	  

Der	  var	  følgende	  kommentarer	  til	  beretningen:	  	  

1. Det	  nye	  navn	  bliver	  stadig	  opfattet	  som	  forvirrende	  og	  misvisende	  –	  formandens	  

kommentar	  hertil	  er	  at	  det	  nye	  navn	  dog	  har	  betydet	  at	  vi	  nu	  bliver	  lagt	  mærke	  til	  

netop	  fordi	  mange	  finder	  det	  pudsigt,	  men	  diskussionen	  af	  navnet	  er	  ikke	  nødvendigvis	  

slut	  her.	  	  

2. Det	  er	  vigtigt	  at	  vi	  tager	  ved	  lære	  af	  oplevelsen	  med	  2+1	  og	  Spark	  og	  fremover	  bliver	  

bedre	  til	  at	  vurdere	  om	  et	  projekt	  er	  realistisk	  og	  kan	  give	  det	  forventede	  udbytte.	  	  

3. Ud	  af	  samarbejdet	  med	  2+1	  og	  Spark	  har	  vi,	  trods	  alt,	  fået	  nogle	  nye	  indspark	  og	  nye	  

vinkler	  på	  hvem	  vi	  er	  og	  hvad	  vi	  kan,	  vi	  har	  fået	  noget	  vi	  kan	  arbejde	  videre	  med	  -‐	  det	  

som	  ligger	  i	  React	  er	  at	  vi	  kan	  arbejde,	  gøre,	  handle,	  reagere.	  Det	  er	  det	  vi	  kan	  som	  

RUC’ere.	  

	  

Pkt.	  3:	  Fremlæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  for	  det	  foregående	  regnskabsår	  til	  godken-‐

delse.	  

Formanden	  Kirstine	  Fabricius	  fremlagde	  det	  reviderede	  regnskab	  for	  det	  foregående	  år	  (se	  

bilag	  2),	  og	  det	  blev	  herefter	  godkendt	  af	  de	  tilstedeværende.	  

	  

Pkt.	  4:	  Forslag	  fra	  bestyrelsen:	  	  
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Ingen	  forslag.	  

	  

Pkt.	  5:	  Forslag	  fra	  medlemmerne.	  

Ingen	  forslag.	  

	  

Pkt.	  6:	  Bestyrelsens	  planer	  for	  det	  kommende	  år:	  	  

Bestyrelsens	  planer	  for	  det	  kommende	  år	  2018	  (se	  bilag	  3)	  blev	  fremlagt	  ved	  formand	  

Kirstine	  Fabricius	  og	  herefter	  godkendt	  af	  de	  tilstedeværende.	  

Der	  var	  følgende	  kommentarer:	  	  

1. Ønske	  om	  mere	  fokus	  på	  netværk	  og	  kontaktskabelse	  blandt	  medlemmerne	  til	  vigtige	  

personer.	  

2. Ønske	  om	  mindre	  fokus	  på	  fest,	  alumner	  er	  ikke	  interesserede	  i	  fest	  –	  formandens	  

kommentar	  hertil	  er	  at	  vi	  forsøger	  at	  være	  relevante	  både	  for	  studerende	  og	  for	  

alumner	  i	  alle	  aldre,	  derfor	  er	  nogle	  events	  henvendt	  til	  udelukkende	  studerende,	  og	  

nogle	  udelukkende	  til	  alumner	  og	  nogle	  blandende.	  	  	  

Forslag	  om	  virksomhedsbesøg	  og	  ønske	  om	  flere	  arrangementer	  –	  formandens	  

kommentar	  hertil	  er	  at	  det	  har	  taget	  lang	  tid	  for	  foreningen	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  

fungerer,	  og	  for	  nu	  har	  bestyrelsen	  valgt	  at	  fokusere	  på	  succesfulde	  arrangementer	  

som	  allerede	  er	  etablerede,	  med	  tiden	  vil	  der	  selvfølgelig	  være	  mulighed	  for	  at	  udvide	  

antallet	  af	  arrangementer.	  	  

3. Ønske	  om	  database	  over	  medlemmer	  til	  brug	  af	  medlemmer:	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  	  	  

	  

Pkt.	  7:	  Evt.	  fastsættelse	  af	  kontingent.	  

Bestyrelsen	  ønsker	  fortsat,	  at	  de	  skal	  være	  gratis	  at	  være	  medlem	  af	  forening	  og	  fastsatte	  

derfor	  ikke	  kontingent.	  

	  

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.	  
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Emilie	  Beglaubter	  blev	  genvalgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  

Jens	  Klitte	  Sørensen	  blev	  genvalgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  	  

Anders	  Berthelsen	  Carlsbæk	  blev	  valgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  

Marie	  Raasthøj	  Hansen	  blev	  valgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  

	  

Derudover	  er	  der	  1	  tom	  plads	  og	  1	  suppleantplads	  tilbage	  som	  ikke	  er	  besat.	  	  

	  

Pkt.	  9:	  Valg	  af	  revisor:	  

Unødvendigt	  fordi	  RUC	  håndterer	  foreningens	  regnskab.	  	  

	  

Pkt.	  10:	  Eventuelt:	  

Dirigenten	  og	  formanden	  takkede	  for	  fremmødet.	  

	  

	  

	  

_________________________________________________	  
Dirigent/Camilla	  Bylling	  Lang	  
	  
	  
	  
	  
___________________________________________________	  
Referent/Ella	  Emile	  Gehrt	  
	  



BILAG	  1	  
RUC	  React	  
Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  2017	  
Ordinær	  generalforsamling	  26.10.17.	  
	  

	   1	  

Bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  til	  det	  første	  bestyrelsesmøde	  efter	  sidste	  års	  
generalforsamling.	  Kirstine	  Fabricius	  blev	  valgt	  som	  formand,	  Camilla	  Bylling	  Lang	  som	  
næstformand	  og	  Emilie	  Beglaubter	  som	  sekretær.	  Der	  blev	  ikke	  valgt	  nogen	  kasserer	  fordi	  
foreningen	  på	  daværende	  tidspunkt	  havde	  valgt	  at	  blive	  en	  del	  af	  RUC	  og	  ikke	  være	  en	  
selvstændig	  forening	  med	  eget	  regnskab.	  Ved	  generalforsamlingen	  i	  2016	  blev	  der	  desuden	  
indvalgt	  3	  nye	  medlemmer	  i	  bestyrelsen	  samt	  en	  suppleant,	  2	  af	  disse	  har	  senere	  forladt	  
bestyrelsen	  igen	  og	  suppleant	  Jens	  Klitte	  Sørensen	  er	  derfor	  indtrådt	  som	  almindeligt	  
bestyrelsesmedlem.	  	  
Desuden	  har	  Anders	  Bertelsen	  Carlsbæk	  fungeret	  som	  fuldgyldigt	  bestyrelsesmedlem,	  han	  er	  
ikke	  officielt	  indvalgt	  i	  bestyrelsen	  endnu,	  men	  stiller	  op	  til	  valg	  til	  generalforsamlingen	  2017.	  
	  
I	  midten	  af	  marts	  gik	  Louise	  Jørgensen	  på	  barsel.	  Louise	  havde	  tidligere	  fungeret	  som	  kontakt	  
til	  RUCs	  Studie-‐	  og	  karrierevejledning	  og	  Camilla	  Bylling	  Lang	  overtog	  denne	  plads	  grundet	  
hendes	  job	  som	  studievejleder	  på	  RUC.	  I	  august	  måned	  fandt	  Camilla	  nyt	  arbejde	  udenfor	  RUC	  
og	  pladsen	  som	  kontakt	  til	  RUC	  er	  herefter	  overgået	  til	  Michael	  Klitholm	  Sandgreen.	  	  
	  
Den	  ene	  af	  to	  studentermedhjælpere	  Patrick	  Kulas	  fratrådte	  sin	  stilling	  i	  marts	  og	  i	  stedet	  blev	  
Felix	  Thorsen	  Katznelson	  ansat	  per	  1.	  April	  2017.	  Både	  Felix	  og	  Ella	  har	  efterfølgende	  opsagt	  
deres	  stilling	  som	  studentermedhjælpere	  og	  d.	  1.	  Oktober	  2017	  startede	  to	  nye	  
studentermedhjælpere	  Mie	  Wiatr	  Hammerich	  og	  Marie	  Svendsen.	  Både	  Mie	  og	  Marie	  
afleverer	  speciale	  i	  sommeren	  2018,	  og	  Kirstine	  Fabricius	  arbejder	  derfor	  på	  muligheden	  for	  
at	  udvide	  alumnesekretariatet	  med	  en	  AC’er	  til	  minimum	  en	  deltidsansættelse.	  
	  
Foreningen	  
Efter	  sidste	  generalforsamlingen	  indgik	  Kirstine	  Fabricius	  en	  aftale	  med	  RUC	  om	  en	  bevilling	  
på	  100.000	  kr.	  til	  foreningen	  til	  2017.	  Bestyrelsen	  kan	  råde	  over	  bevillingen	  som	  
regnskabsteknisk	  administreres	  af	  RUC.	  	  
	  
I	  forbindelse	  med	  en	  plan	  fra	  RUC	  om	  at	  sætte	  fokus	  på	  employerbility	  hos	  RUC-‐alumner	  og	  
generelt	  booste	  den	  gode	  fortælling	  om	  RUC	  valgte	  universitetet	  desuden	  at	  betale	  for	  en	  stor	  
kampagne	  for	  foreningen	  til	  hvervning	  af	  medlemmer	  og	  udarbejdelse	  af	  foreningens	  
identitet.	  	  
Foreningen	  indgik	  derfor	  et	  samarbejde	  med	  Spark	  v.	  Zakia	  Elvang	  samt	  Idébureauet	  2+1.	  
Zakia	  Elvang	  faciliterede	  en	  workshop	  for	  alle	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  
kommunikationschef	  på	  RUC	  Elisabeth	  Hvas	  samt	  rektor	  Hanne	  Leth	  Andersen,	  med	  det	  
formål	  at	  få	  klarlagt	  foreningens	  identitet	  og	  vision	  for	  fremtiden.	  2+1	  deltog	  heri	  og	  
efterfølgende	  kørte	  de	  en	  kampagne	  på	  Facebook	  og	  Instagram	  med	  fokus	  på	  hvervning	  af	  nye	  
medlemmer.	  Zakia	  Elvang	  tilbød	  frivilligt	  at	  facilitere	  en	  workshop	  for	  100	  RUC’ere	  på	  dagen	  
for	  årsfesten.	  Denne	  skulle	  fungere	  som	  en	  kulmination	  på	  kampagnen	  fra	  2+1	  og	  som	  et	  
startskud	  på	  den	  nye	  forenings	  identitet.	  Workshoppen	  blev	  dog	  aflyst	  grundet	  for	  få	  
tilmeldte.	  



BILAG	  1	  
RUC	  React	  
Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  2017	  
Ordinær	  generalforsamling	  26.10.17.	  
	  

	   2	  

Vi	  venter	  på	  nuværende	  tidspunkt	  på	  resultater	  af	  kampagnen	  fra	  2+1,	  men	  ud	  fra	  hvad	  vi	  selv	  
kan	  vurdere	  har	  det	  givet	  os	  300-‐400	  nye	  medlemmer	  –	  målsætningen	  var	  4000	  nye	  inden	  
oktober	  2017	  (dette	  blev	  senere	  reguleret	  til	  1000	  nye	  inden	  oktober	  2017).	  	  
	  
I	  løbet	  af	  foråret	  indgik	  RUC	  React	  et	  samarbejde	  med	  Reality	  Bites	  om	  at	  opstarte	  en	  mentor-‐
ordning	  for	  nyuddannede	  kandidater.	  I	  løbet	  af	  sommeren	  har	  Felix	  og	  Reality	  Bites	  arbejdet	  
hårdt	  for	  at	  få	  det	  op	  og	  køre,	  og	  vi	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  12	  mentorer	  og	  2-‐3	  mentor-‐
par	  tilknyttet.	  D.	  10.	  November	  planlægger	  vi	  at	  afholde	  en	  release-‐fredagsbar	  i	  
Dynamofabrikken.	  	  
	  
RUC	  React	  begyndte	  i	  foråret	  at	  udsende	  nyhedsbreve	  til	  medlemmerne,	  vi	  tester	  stadig	  hvad	  
der	  fungerer	  bedst,	  men	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  planen	  at	  udsende	  et	  kortere	  nyhedsbrev	  
hver	  anden	  måned.	  Vi	  har	  indtil	  videre	  udsendt	  tre	  nyhedsbreve.	  
	  
Vi	  er	  blevet	  kontaktet	  flere	  gange	  angående	  tilstedeværelse	  ved	  diverse	  dimissioner	  og	  
arrangementer	  på	  RUC	  og	  har	  flere	  gange	  været	  ude	  og	  holde	  oplæg.	  	  
	  
I	  forbindelse	  med	  aflysningen	  af	  workshoppen	  op	  til	  årsfesten	  d.	  15.	  September	  2017	  blev	  det	  
i	  stedet	  besluttet	  at	  vi	  skulle	  være	  en	  del	  af	  receptionen	  til	  den	  officielle	  årsfest,	  arrangeret	  af	  
Katrine	  Mikkelsen.	  På	  14	  dage	  fik	  vi	  70	  tilmeldinger	  fra	  alumner	  der	  gerne	  ville	  deltage	  i	  
receptionen	  og	  som	  samtidig	  fik	  gratis	  indgang	  til	  årsfesten.	  	  
Det	  er	  også	  lykkedes	  os	  at	  få	  lov	  til	  at	  have	  to	  kunstnere	  med	  til	  årsfesten	  og	  i	  år	  kunne	  RUC	  
React	  derfor	  præsentere	  Katinka	  og	  Karina	  Willumsen	  til	  årsfesten	  på	  RUC.	  Det	  er	  planen	  at	  vi	  
skal	  være	  en	  integreret	  del	  af	  årsfesten	  til	  næste	  år	  også.	  	  
Formand	  Kirstine	  Fabricius	  holdt	  desuden	  tale	  den	  officielle	  årsfest	  og	  fik	  meget	  stor	  ros	  og	  
meget	  positiv	  feedback	  for	  denne.	  Der	  er	  tydeligvis	  stor	  interesse	  for	  RUC	  React,	  både	  fra	  
alumner	  fra	  RUC	  og	  fra	  andre	  som	  ønsker	  en	  kontakt	  til	  de	  nyuddannede.	  	  
	  
Vi	  har	  generelt	  haft	  en	  bredere	  og	  mere	  konstant	  indsats	  på	  Facebook,	  Instagram	  og	  LinkedIn,	  
med	  særlig	  indsats	  på	  Facebook.	  Planen	  er	  fremover	  at	  LinkedIn	  skal	  op	  og	  køre	  på	  fuld	  kraft,	  
og	  en	  af	  opgaverne	  til	  de	  nye	  studentermedhjælpere	  er	  desuden	  at	  kontakte	  alle	  former	  for	  
alumni-‐grupper	  på	  LinkedIn	  som	  er	  koblet	  til	  RUC	  og	  opfordre	  dem	  til	  at	  connecte	  med	  vores	  
side.	  	  	  
	  
	  
Events	  og	  arrangementer	  
D.	  9.	  februar	  deltog	  formand	  Kirstine	  Fabricius,	  bestyrelsesmedlem	  Lone	  Carmel	  og	  
studentermedhjælper	  Ella	  Emilie	  Gehrt	  på	  RUCs	  Karrieremesse.	  
Det	  var	  en	  god	  dag,	  og	  det	  var	  særligt	  de	  internationale	  studerende	  som	  udviste	  interesse	  for	  
foreningen	  og	  i	  høj	  grad	  for	  mentorordningen.	  	  
	  
D.	  20.	  April	  2017	  afholdt	  RUC	  React	  Store	  Alumnedag	  med	  oplæg	  fra	  prorektor	  Peter	  Kjær.	  
Udover	  bestyrelsen	  mødte	  der	  10-‐15	  alumner	  op.	  Det	  var	  en	  rigtig	  hyggeligt	  aften,	  og	  de	  
deltagende	  gik	  glade	  derfor	  og	  gav	  udtryk	  for	  interesse	  i	  flere	  lignende	  arrangementer.	  	  
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D.	  28.	  Juni	  	  2017	  afholdt	  vi,	  i	  samarbejde	  med	  Dansk	  Magisterforening,	  Magistrenes	  A-‐kasse,	  
Karrierestedet	  KBH,	  Kommunikation	  og	  Sprog,	  Djøf	  samt	  Studie-‐	  og	  Karrierevejledningen	  
RUC,	  en	  stor	  Specialeafleveringsfest	  i	  lokaler	  hos	  Dansk	  Magister	  Forening	  og	  Magistrenes	  A-‐
Kasse.	  Det	  var	  en	  meget	  stor	  succes,	  vi	  havde	  omtrent	  120-‐130	  deltagere	  (alle	  dimittender	  
havde	  lov	  til	  at	  medbringe	  1	  gæst),	  og	  alle	  udtrykte	  stor	  taknemmelighed	  for	  at	  blive	  fejret.	  	  
	  
D.	  15.	  September	  2017	  havde	  RUC	  React,	  som	  nævnt,	  fået	  lov	  til	  at	  have	  70	  deltagere	  med	  til	  
receptionen	  til	  den	  officielle	  årsfest	  samt	  til	  de	  studerendes	  årsfest.	  Derudover	  havde	  også	  
fået	  lov	  til,	  af	  Kamarillaen,	  at	  booke	  og	  præsentere	  to	  kunstnere	  til	  årsfesten.	  Det	  hele	  forløb	  
rigtig	  fint	  og	  der	  var	  stor	  positiv	  feedback	  og	  mange	  opfordringer	  om	  at	  gentage	  dette.	  	  
	  
Generalforsamlingen	  d.	  26.10	  er	  i	  år	  blevet	  opgraderet	  til	  at	  indeholde	  et	  foredrag	  v.	  Tomas	  
Therkildsen,	  administrerende	  direktør	  i	  Djøf.	  	  
	  
	  
I	  forhold	  til	  sidste	  års	  målsætninger	  
Et	  indblik	  i	  beretningen	  2017	  set	  ift.	  vores	  ’Bestyrelsens	  planer	  for	  det	  kommende	  år’	  fra	  2016	  
	  
Vi	  har	  opnået	  vores	  planer	  om	  at:	  
	  

-‐ Afholde	  Store	  Alumnedag	  igen	  
-‐ Afholde	  af	  specialeafleverings-‐	  og/eller	  dimittendfest	  igen	  
-‐ Fagligt	  arrangement	  i.fb.	  med	  generalforsamlingen	  
-‐ Mere	  synlighed	  på	  og	  udenfor	  RUC	  
-‐ Være	  mere	  tilstede	  på	  de	  sociale	  medier	  
-‐ Deltage	  på	  relevante	  arrangementer	  på	  RUC	  
-‐ Udvikle	  og	  få	  produceret	  PR-‐materiale	  
-‐ Udvikle	  og	  afprøve	  nyhedsbrevet	  som	  format	  
-‐ Arrangere	  og	  planlægge	  på	  møder	  og	  mellem	  møder	  (ved	  hjælp	  af	  aktive	  møder	  og	  

underudvalg)	  samt	  lavet	  et	  første	  udkast	  til	  årshjul	  for	  vores	  aktiviteter	  
-‐ Kommet	  videre	  med	  en	  database	  for	  vores	  medlemmer	  
-‐ Lave	  ’mød	  alumnerne’	  på	  de	  sociale	  medier	  –	  dog	  kun	  med	  bestyrelsens	  medlemmer	  

	  
Vi	  har	  ikke	  nået	  vores	  planer	  om	  at:	  
	  
Lave	  følgende	  arrangementer:	  

-‐ Job-‐/RUC-‐kompetence	  for	  kandidatstuderende	  –	  fx	  ’mød	  en	  alumne’	  
-‐ Bredt	  arrangement	  for	  nyuddannede	  –	  fx	  ’karriereveje’	  
-‐ 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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Og:	  
-‐ Oprette	  en	  bank	  af	  Hands	  
-‐ Udvikle	  på	  hjemmeside	  (men	  har	  heller	  ikke	  været	  muligt)	  
-‐ Fuld	  sæt	  af	  PR-‐materiale	  

	  
	  
	  
	  
Vi	  er	  kommet	  længere	  end	  planlagt	  ift.:	  
	  

-‐ Salg	  af	  alumne-‐billetter	  til	  RUCs	  årsfest	  og	  udvide	  med	  et	  lille	  arrangement	  på	  
årsfestdagen	  

-‐ Lave	  et	  mentor-‐netværk	  
	  
Ovenstående	  punkter	  er	  taget	  i	  betragtning	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  bestyrelsens	  
planer	  for	  2018.	  	  
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BILAG	  2	  
RUC	  React	  -‐	  RUC’s	  alumneforening	  
Ordinære	  Generalforsamling	  2017	  
Overblik	  over	  udgifter	  i	  2017	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
BESKRIVELSE:	   UDGIFT:	  
Store	  alumnedag	  	  
	  

2.000	  kr.	  	  

Specialeafleveringsfest	  
	  

10.000	  kr.	  

Årsfesten	  
	  

30.000	  kr.	  

Workshop	  v.	  Spark	  	  
	  

18.750	  kr.	  

Forplejning	  ifb.	  møder	  	  
	  

5.500	  kr.	  	  

Fremstilling	  af	  materialer	  (eks.	  t-‐shirts,	  
muleposer,	  plakater,	  posters)	  +	  fremstilling	  
af	  postkort	  og	  klistermærker	  i	  foråret,	  
udgiften	  er	  ukendt.	  
	  

14.500	  kr.	  +	  ukendt	  beløb.	  

Leje	  af	  lokaler	  Dynamofabrikken	  
	  

3.000	  kr.	  	  

Diverse	  (jobsamtaler,	  FB-‐annoncering,	  gaver,	  
hygge	  m.	  bestyrelsen)	  	  
	  

4.000	  kr.	  

I	  alt:	  	   87.750	  kr.	  	  
	  
	  
Dertil	  kommer	  yderligere	  følgende	  udgifter	  inden	  årets	  udgang:	  	  
- Betaling	  for	  Generalforsamling	  (lån	  af	  lokaler,	  mad,	  service).	  	  
- Foredrag	  m.	  Rasmus	  Willig	  (bespisning	  af	  op	  til	  150	  mennesker	  +	  drikkevarer),	  

forventet	  udgift:	  10.000	  kr.	  	  
- Evt.	  forplejning	  ifb.	  bestyrelsesmøde	  i	  november/december.	  
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Bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  skal	  fremover	  primært	  fokusere	  arbejdsindsatsen	  på	  at	  aktivere	  netværk	  i	  
forbindelse	  med	  diverse	  arrangementer,	  rekruttere	  medlemmer	  og	  skaffe	  kontakter	  og	  
samarbejdspartnere	  til	  foreningen.	  	  
Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  for,	  at	  foreningen	  er	  mere	  synlig	  og	  mere	  opsøgende	  ift.	  nuværende	  og	  
kommende	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  ønsker	  fortsat,	  at	  det	  på	  sigt	  er	  helt	  naturligt,	  at	  når	  man	  
dimitterer	  fra	  RUC,	  så	  er	  man	  medlem	  af	  RUC	  Alumne,	  og	  i	  den	  forbindelse	  vil	  bestyrelsen	  vil	  
arbejde	  for	  –	  i	  samarbejde	  med	  relevante	  parter	  på	  RUC	  –	  at	  oprette	  en	  database	  over	  alle,	  der	  
dimitterer	  fra	  RUC.	  
Bestyrelsen	  vil	  desuden	  arbejde	  for	  at	  fremme	  RUC	  alumners	  og	  RUC	  studerendes	  
employability	  på	  arbejdsmarkedet.	  
	  
Foreningen	  
For	  at	  skabe	  mere	  fokus	  omkring	  foreningen	  har	  bestyrelsen	  fastsat	  flere	  indsatsområder	  som	  
primært	  sekretariatet	  skal	  føre	  ud	  i	  livet:	  

-‐ Skabe	  endnu	  mere	  tilstedeværelse	  på	  de	  sociale	  medier,	  Facebook,	  Instagram	  og	  
Linked	  In.	  Dette	  indbefatter	  en	  social	  medie-‐strategi	  for	  2018	  

-‐ Lave	  en	  plan	  for	  udvikling	  af	  hjemmeside	  
-‐ Deltage	  på	  relevante	  arrangementer	  på	  RUC,	  eksempelvis	  Kandidatdag	  og	  

dimittendarrangementer	  på	  institutterne.	  
-‐ Udvikle	  og	  få	  produceret	  PR-‐materiale	  
-‐ Udvikle	  mentorordningen	  i	  samarbejde	  med	  Reality	  Bites	  samt	  afvikle	  en	  

mentorrelease	  fredagsbar	  
-‐ Afvikle	  og	  planlægge	  events	  og	  arrangementer	  fastsat	  af	  bestyrelsen	  
-‐ Udsende	  regelmæssige	  nyhedsbreve	  med	  relevant	  indhold	  
-‐ Oprette	  samarbejde	  med	  rusvejledningen	  med	  henblik	  på	  at	  deltage	  i	  opstarten	  af	  

bacheloruddannelser	  og	  lave	  reklame	  for	  foreningen	  
-‐ Oprette	  samarbejde	  med	  studieledere,	  institutledere	  samt	  studie-‐	  og	  

karrierevejledningen	  med	  henblik	  på	  at	  holde	  oplæg	  for	  studerende,	  og	  at	  skabe	  
kontakter	  til	  alumner	  til	  brug	  i	  undervisningen	  

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

-‐ Mentor-‐releasefest	  
-‐ Afholdelse	  af	  specialeafleverings-‐	  og/eller	  dimittendfest	  
-‐ Arrangement	  før	  og	  under	  årsfesten	  
-‐ Fagligt	  arrangement	  i.fb.	  med	  generalforsamlingen.	  


