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Referat for RUCbars ordinære generalforsamling 16. juli 2022 

1. Formanden Frederik Gonge Hansen noterer at der er rettidigt indkaldt. 
 

2. Formalia 
 

a. Valg af dirigent 
Frederik Gonge Hansen 

 

b. Valg af referent 
Jakob Thormod 

 

c. Valg af stemmetællere 
Jakob Ekdahl Holme Frejslev 
Jonas Bennekou Olsen 

 

d. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Beretninger 
 

a. Bestyrelsens beretning 

Godt år - større engagement fra bartendere – det går i den rigtige retning 

 

b. Økonomis beretning 
Generelt stadig mærkelig og ikke repræsentativ pga. corona   
Tal fra når vi rent faktisk har haft åbent har været meget positive og vi håber på en meget 
positiv drift fremadrettet �   
 
Vi skal dog holde øje med vores vareforbrug da dette stadig er meget højt 
 

c. Lager og inventars beretning 
Steget vareforbrug kan tilskrives corona og et skifte i sortiment. 
Simplificere pant system 
Samarbejde med ny leverandør for specialøl 
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d. Event og kommunikations beretning 
Mange flere events vs. tidligere – godt! 
Det har været lærerigt 

 

e. HR’s beretning 
Nemmere at få bartendere til vagter og de virker gladere for at være her. 
Flere oplæg til bartenderarrangementer – det har hjulpet 
Fremadrettet - opruste bartenderdage! 

 

f. Drifts beretning 
Loftet er fixet 
Sofaer er kommet. 
Genbrugelige klude 
Fundet en ny leverandør 

4. Godkendelse af årsrapport 

Godkendelse afventes 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

5. Behandling af vedtægtsændringer 
 

a. Forslag fremsættes af bestyrelsen. 
Tilføjelse, markeret med gult: 

§ 11. Eksklusion 

 

Stk. 1. Udsmidningen af et ledelsesmedlem fra ledelsen kan ske såfremt ⅔ af ledelsens 
 øvrige medlemmer indstiller ledelsesmedlemmet til udsmidning til bestyrelsen, 
 hvorefter bestyrelsen træffer beslutningen efter at have hørt begge parter. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et ledelsesmedlem på baggrund af 
 følgende:  
 

a. At man jf. §3 stk. 4 ikke fuldfører oplæringen som barchef indenfor 
førstkommende 6 åbningsuger fra tiltrædelsesdato. Er man forhindret skal dette 
meldes til formanden snarest muligt.  
 

b. Bevidst udnytter eller misbruger sin position til eksempelvis egen vinding.  
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c. Hvis man misligholder sin ansvarspost. Denne vurdering sker på baggrund af 
beskrivelsen af ansvarsposter i den gældende Forretningsorden. 

 

Vedtaget enstemmigt (28 for) 

 

6. Valg af ledelse 
 

a. Valg af formand (1 plads) 
 
Julie Egbo stiller op som formand. 
Julie Egbo vælges som formand af generalforsamlingen. 

 

b. Valg af næstformand I (1 plads) 
 
Simon Vanglo Juul Olesen stiller op som næstformand. 
Simon Vanglo Juul Olesen er valgt. 
 

c. Valg af kasserer II (1 plads) 
 
Ellen Christine Nygaard stiller op kasserer. 
Ellen Christine Nygaard er valgt. 

 

d. Valg af ledelse III - økonomi (1 plads) 
 
Emilie Rahbek Neess stiller op til økonomi ledelse. 
Emilie Rahbek Neess er valgt. 
 
 

e. Valg af ledelse IV - lager (3 pladser) 
 
Lau Lisberg Sivertsen stiller op til lager ledelse. 
Lau Lisberg Sivertsen er ikke valgt. 
 
Magnus Rude Nielsen stiller op til lager ledelse. 
Magnus Rude Nielsen er valgt. 
 
Jakob Højsgaard Høfsten stiller op til lager ledelse. 
Jakob Højsgaard Høfsten er valgt. 
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August Sivkjær Ohm-Hieronymussen stiller op til lager ledelse. 
August Sivkjær Ohm-Hieronymussen er valgt. 
 
 

f. Valg af ledelse V – Event (3 pladser) 
 
Anne-Sofie Sørensen Luther stiller op til event ledelse. 
Anne-Sofie Sørensen Luther er valgt. 
 
Christian Dalum stiller op til event ledelse. 
Christian Dalum er ikke valgt. 
 
Erik Slot Malmquist stiller op til event ledelse. 
Erik Slot Malmquist er valgt. 
 
Gabriella Mai Andersen stiller op til event ledelse. 
Gabriella Mai Andersen er valgt. 
 

g. Valg til ledelse VI - HR (2 pladser) 
 
Frederik Gonge Hansen stiller op til HR ledelse. 
Frederik Gonge Hansen er valgt. 
 
Olivia Milo Olling stiller op til HR ledelse. 
Olivia Milo Olling er valgt. 
 
 

h. Valg af ledelse VII - Drift (3 pladser) 
 
Simon Krogh Frederiksen stiller op som Drift. 
Simon Krogh Frederiksen er valgt. 
 
Daniel Emil Iversen stiller op som Drift. 
Daniel Emil Iversen er valgt. 
 
Christian Dalum stiller op som Drift. 
Christian Dalum er ikke valgt. 
 
Lau Lisberg Sivertsen stiller op som Drift. 
Lau Lisberg Sivertsen er valgt. 
 
 

7. Eventuelt 
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Intet under dette punkt 

Frederik Gonge Hansen Dato:___________ Mathilde Munk Andersen Dato:__________ 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

 
 
Jakob Thormod Dato:___________ 

 

_____________________________________ 

 

 


