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Referat for RUCbars ordinære generalforsamling 21. januar 2023 

 
1. Formanden Julie Egbo noterer at der er rettidigt indkaldt. 

 

2. Formalia 

 

a. Valg af dirigent 

Julie Egbo & Simon Vanglo Juul Olesen 

b. Valg af referent 

Jakob Thormod 

c. Valg af stemmetællere 

Tobias Krog Lafontaine  

Erik Slot Malmqvist  

d. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt enstemmigt ved håndsoprækning 

 
3. Godkendelse af bestyrelse 

 

Bestyrelsens medlemmer er vedtaget ved foregående møder i hhv. SH og RUCbar: 

 

a. Bestyrelsesformand pro cura: Simon Vanglo Juul Olesen – godkendt af 

generalforsamlingen. 

 
b. Bestyrelsesmedlem valgt af SH: Mathilde Munk Andersen – godkendt af 

generalforsamlingen. 

 
c. Bestyrelsesmedlem valgt af RUCbar: Jakob Thormd – godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

4. Beretninger 

 

a. Bestyrelsens beretning 

Godt semester, mange nye ansigter i baren – dejligt at I vil være en del af familien.  

Vi har fået et bedre samarbejde med de omkringliggende organisationer i SH, men vi 

arbejder stadig på at få et endnu stærkere med organisationerne, så vi virkelig kan få sparket 

gang i det frivillige miljø på RUC igen, her ovenpå Coronaen. 

 

b. Økonomis beretning 

Økonomien i baren har været lidt sløj, primært grundet inflationen, hvilket har resulteret i en 

generel prisstigning på alt i landet – inklusive varerne som vi sælger i baren. 

 

c. Lager og inventars beretning 

Der blevet anlagt et nyt system på lagret, hvilket gør at pladsen er udnyttet bedre – 

fremadrettet bliver der talt mere minutiøst, så vi kan beregne spild mm. 

 

d. Event og kommunikations beretning 

- 
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e. HR’s beretning 

Flere kurser til bartender dage for at udvikle og fastholde bartendere, samt skabe et bedre 

miljø for dem. 

 

f. Drifts beretning 

Vi har i et samarbejde med RUC fået implementeret udvidet affaldssortering i baren, så vi 

bedre kan leve op til vores klimaansvar og for alvor proklamere at vi er i gang med en grøn 

omstilling af baren. 

 

5. Godkendelse af årsrapport 

Årsrapporten godkendt enstemmigt. 

6. Behandling af vedtægtsændringer 

Ingen tilføjelser og/eller ændringer indberettet til bestyrelsen. 

 
7. Valg af ledelse 

 

a. Valg af formand (1 plads) 

 

Julie Egbo stiller op som formand i ledelsen. 

Julie Egbo vælges som formand af generalforsamlingen. 

 

b. Valg af næstformand (1 plads) 

 

Simon Vanglo Juul Olesen stiller op som næstformand i ledelsen. 

Simon Vanglo Juul Olesen vælges som næstformand af generalforsamlingen. 

 

c. Valg af kasserer I (1 plads) 

 

Andreas Sigurd Bennike stiller op som kasserer i ledelsen. 

Andreas Sigurd Bennike vælges som kasserer af generalforsamlingen. 

 
d. Valg af ledelse II - økonomi (1 plads) 

 

Ellen Christine Nygaard stiller op som økonomi i ledelsen. 

Ellen Christine Nygaard vælges som økonomi af generalforsamlingen. 

 

 

e. Valg af ledelse III - lager (3 pladser) 

 

August Sivkjær Ohm-Hieronymussen stiller op som lager i ledelsen. 

August Sivkjær Ohm-Hieronymussen vælges som lager af generalforsamlingen. 

 

Magnus Rude Nielsen stiller op som lager i ledelsen. 

Magnus Rude Nielsen vælges som lager af generalforsamlingen. 



Referat – RUCbars ordinære 
generalforsamling 

 21/01/2023 

 

 3 af 4  
 

 

Jakob Højsgaard Høfsten stiller op som lager i ledelsen. 

Jakob Højsgaard Høfsten vælges som lager af generalforsamlingen. 

 

f. Valg af ledelse IV – Event (3 pladser) 

 

Mie Kirstine Andersen stiller op som event i ledelsen. 

Mie Kirstine Andersen vælges som event af generalforsamlingen. 

 

Sofia Sanchez-Rodriguez stiller op som event i ledelsen. 

Sofia Sanchez-Rodriguez vælges som event af generalforsamlingen. 

 

Natascha Melissa Jensen Thomsen stiller op som event i ledelsen. 

Natascha Melissa Jensen Thomsen vælges som event af generalforsamlingen. 

 

 

 

g. Valg til ledelse V - HR (2 pladser) 

 

Thomas Bengtsson stiller op som HR i ledelsen. 

Thomas Bengtsson vælges som HR af generalforsamlingen. 

 

Andreas Eggert Nielsen stiller op som HR i ledelsen. 

Andreas Eggert Nielsen vælges ikke som HR af generalforsamlingen. 

 

Anne-Sofie Sørensen Luther stiller op som HR i ledelsen. 

Anne-Sofie Sørensen Luther vælges som HR af generalforsamlingen. 

 

h. Valg af ledelse VI - Drift (3 pladser) 

 

Simon Krogh Frederiksen stiller op som Drift i ledelsen. 

Simon Krogh Frederiksen vælges som drift af generalforsamlingen. 

 

Christian Dalum stiller op som drift i ledelsen. 

Christian Dalum vælges som drift af generalforsamlingen. 

 

Simon Landler stiller op som drift i ledelsen. 

Simon Landler vælges som drift af generalforsamlingen. 

 

8. Eventuelt 

Intet under dette punkt 
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Simon Vanglo Juul Olesen   Mathilde Munk Andersen 

Bestyrelsesformand Dato: 21/01-2023 Bestyrelsesmedlem Dato: 21/01-2023 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

 

 

Jakob Thormod   Julie Egbo 

Bestyrelsesmedlem Dato: 21/01-2023 Ledelsesformand Dato: 21/01-2023 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

 

 


