Referat fra ordinær generalforsamling 27. april 2020
Valg af dirigent:
Generalforsamlingen vælger Emma Rebbelstam som dirigent

Valg af referent:
Generalforsamlingen vælger Svea Krukow som referent

Valg af stemmetæller:
Generalforsamlingen vælger Emma Rebbelstam som stemmetæller

Godkendelse af dagsorden:
Følgende dagsorden godkendes uden tilføjelser:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetæller
4) Godkendelse af dagsorden
5) Bestyrelsens beretning
6) Regnskabsaflæggelse
7) Behandling af indkomne forslag
8) Godkendelse af budget
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Eventuelt
Generalforsamlingen er indkaldt og afholdes i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsens beretning:
Formand: Har været i dialog med Studie og Karrierevejledningen omkring RBs fremtid. Der
har været snak om forskellige muligheder for at RB blev en del af Studie og
Karrierevejledningen. Vi er kommet frem til at RB skal forblive som forening, så denne har
en selvstændig økonomi. De eneste aktiviteter der er i RB lige nu er mentorordningen.
Mentorordning: Den nuværende mentorordning er ved at være ved vejs ende. Pga Corona er
den sidste workshop og Evalueringsdagen blevet aflyst. Der er sendt online-evalueringer ud
til mentees og mentorer. Der er lavet refleksionsopgaver der til mentorer og seniormentorer,
hvor de har skullet arbejde med mentor- og mentee-personaer. Ambitionen er at afholde noget
aflsutninghygge i juni. Det har været et fedt år med nogle seje mentorer, der virkelig brænder
for det. Der har været de klassiske problemstillinger: Kontakten til mentees har været lidt

svær. Der har været et meget engageret seniormentor-hold. Kurset med Ingerfair har givet
stor værdi til styregruppen. Der er lige blevet lavet en sidste optælling med mentees, og der er
40 tilbage ud af 70. En stor andel er droppet helt ud af RUC, og det har været et fokuspunkt i
evalueringen.
Den nye styregruppe: I forhold til den gamle styregruppe er der ikke noget de vil lave
decideret om, men der er ting de vil bygge videre på. Der skal være mere fokus på
samnenhold mellem mentorerne, og det at opbygge et fællesskab mellem dem. Der er to ting
de vil arbejde videre med: Hvordan en lille ordning kan blive en fordel frem for en ulempe,
og muligheden for at arbejde mere med et onlineformat. Lige nu er udfordringerne, at de pga.
corona ikke kan komme ud og snakke med folk. Det kræver at der skal tænkes lidt kreativt.

Regnskabsaflæggelse:
Vi har brugt næsten 50.000kr for lidt i 2019. Regnskabet fra 2019 gennemgås og godkendes
af generalforsamlingen.
Maria vil gerne kigge på kontrakten med Makershirt i forhold til at låne deres lokaler. Den
nye styregruppe skal sørge for at lave en aftale med Makershirt, hvis de vil fortsætte med at
bruge deres lokaler. Ellers må de gerne finde et andet sted og være.

Behandling af indkomne forslag:
Under dette punkt behandles de indsendte ændringsforslag til vedtægterne.
Ændringsforslag til § 1. Navn og Hjemsted stk. 2:
Nuværende formulering:
Stk. 2 Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse.
Generalforsamlingen beslutter, at § 1 stk. 2 ændres til følgende:
Stk. 2 Foreningens hjemsted følger adressen for Studie- og karrierevejledningen på RUC.
Ændringsforslag til § 4. Generalforsamlingen stk. 2:
Nuværende formulering:
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel gennem foreningens nuværende aktive
facebookside, facebookgrupper og på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen beslutter, at § 4 stk. 2 ændres til følgende:
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel gennem foreningens nuværende aktive facebookside,
facebookgrupper og på foreningens hjemmeside.

Ændringsforslag til § 6. Foreningens daglige ledelse stk. 1, stk. 2 og stk 5
Nuværende formulering:
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-9 medlemmer.
Generalforsamlingen beslutter, at § 6 stk. 1 til følgende:
Stk 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Nuværende formulering:
Stk. 2 Bestyrelsen udgøres af en forperson, næstforperson, en kasser, kasser-suppleant og 1 til
5 ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Generalforsamlingen beslutter, at § 6 stk. 2 ændres til følgende:
Stk. 2 Bestyrelsen udgøres af en forperson, næstforperson, en kasserer, evt. kasserersuppleant og op til 5 ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en
1-årig periode.
Nuværende formulering:
Stk. 5. Forpersonen - og i hans fravær (...)
Generalforsamlingen beslutter, at § 6 stk. 5 ændres til følgende:
Forpersonen - og i dennes fravær (...)

Godkendelse af budget:
Maria har sendt budget til RUC, og det er blevet godkendt. Budgettet gennemgås og
godkendes af generalforsamlingen. Maria gennemgår budgettet i detaljer med den nye
styregruppe på et andet tidspunkt, så de er klar til at overtage det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Camilla, Amanda og Sebastian stiller op til bestyrelsen.
Generalforsamlingen vedtager, at Camilla, Amanda og Sebastian udgør den nye bestyrelse.
Den nye bestyrelse skal konstituere sig selv ved førstkommende lejlighed.

Eventuelt:
Der er købt gavekort til Sofiebadet til den gamle styregruppe som tak for den gode indsats.
I forhold til overlevering: RB har nogle ting stående hos Makershirt. Der er plads på RUC til
at have ting stående, hvis de skal flyttes.
I forhold til digital studiestart: Hvis nogen kunne være interesseret i at idéudvikle, vil den nye
styregruppe meget gerne have nogle inputs. Det aftales at den nye styregruppe siger til, når de
gerne vil have hjælp.

Svea skriver referatet rent og sender det til Emma så det kan bliver underskevet. Louise
lægger det efterfølgende på hjemmeside.
Natali skriver vedtægtsændringerne ind i vedtægterne. Louise lægger dem efterfælgende på
hjemmesiden.
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