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1. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt 

 
2. Godkendelse af notat fra 10. møde 

Notat af 17. juni 2019 fra 10. møde den 13. maj 2019 godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Bestyrelsens medlemmer 
Der er ingen ændringer i forhold til nuværende.   

 
4. Sammenlægning af jubilæumsfonden og Krarups legat 

Efter skriftlig behandling i bestyrelsen og underskrift af dokumenter er der nu indsendt ansøgning til 
Civilstyrelsen omkring sammenlægning af jubilæumsfonden og Krarups Legat.  Civilstyrelsen har 
kvitteret for modtagelsen, og at bestyrelsen kan forvente at høre fra Civilstyrelsen inden 12 måneder.  
Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger. 

 
5. Jubilæumsfondens midler. 
 Forretningsfører Keld Lassen orienterede om status omkring jubilæumsfondens midler. 

Keld Lassen vil undersøge lovgivningen vedrørende bundne og frie midler og komme med et oplæg 
herom, herunder også omkring geninvestering.  Bestyrelsen vendte nogen problemstillinger og fortsætter 
drøftelsen på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Den endelige opgørelse af midlerne fra Teknisk Boglade er fortsat endnu ikke afsluttet.  
Det fremsendte bilag fra Niklas omkring anbringelse af midlerne blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at 
afvente tilbagemeldingen fra Keld Lassen. Hvis opgørelse af midlerne kommer inden, vil der blive en 
skriftlig behandling. 
 
Bestyrelsen besluttede at udlodde i 2019 mellem 50.000 og 100.000 kr.  
 

6. Udlodning 2019 
Der er modtaget ansøgninger for et samlet beløb på kr. 332.099,46. 
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Samlet uddeling på kr. 93.260,87.  Inden indkøb bedes alle henvende sig til Annie for at aftale nærmere i 
forhold til indkøb herunder hvor der bliver handlet (udlandet). Der skal også aftales samlede afregninger, 
som skal være fra respektive områder med CVR-nummer og ikke fra privatpersoner.  Der skal være 
kvitteringer på alle indkøb. 

 
  

Nummer Ansøger Formål Beløb 

1.  Fredagsbaren Haddoks Køb af nyt kamera – afslag              

        

2. RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus 

Materialer til kodeklubben – Godkendt – dog først efter nærmere instruks fra RIA via Annie 
herunder omkring opbevaring. 

           
8.843,60  

2.a RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Kaffemaskine til Navitas – afslag  

2.b RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Kaffedunk Navitas – afslag  

2.c RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Kaffemaskine til Katrinebjerg – afslag  

2.d RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Komiker - socialt arrangement mhp. at samle de ingeniørstuderende til en sjov aften - afslag  

2.e RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Boom Blaster JVC – Godkendt            

2.159,00  

2.f RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Sumodragter – Godkendt          

10.625,00  

2.g RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Sumohjelm og nakkestøtte – Godkendt               

800,00  

2.h1 RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Playstation 4 (en til hvert kontor + så der kan afholdes turneringer - 2stk.) - afslag  

2.h2 RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Playstation spil FIFA (en til hvert kontor + så der kan afholdes turneringer - 2stk.) - afslag  

2.h3 RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus 

Playstation spil Gran Turismo Sport (en til hvert kontor + så der kan afholdes turneringer - 2stk.) 
– afslag  

2.i RIA, Rådet for 
Ingeniørstuderende Aarhus Playstation Dualshock (4stk) – afslag  

        

3. Bygningsteknik 7. semester 
(BT7) 

Tilskud til afsluttende fest (leje af lokation, forplejning, holde egenbetaling så lav som muligt) – 
afslag             

        

4. Rus-1 Navitas Ny forstærker  (nuværende kortslutter flere gange under rusturen) – Godkendt dog betinget af at 
de gerne må opbevare forstærkeren men at den kan udlånes efter nærmere aftale med RIA 

           
3.725,98  

4.a Rus-1 Navitas Ny mixer (nuværende kortslutter flere gange under rusturen) Godkendt dog betinget af at de 
gerne må opbevare mixeren men at den kan udlånes efter nærmere aftale med RIA 

           
9.632,29  

4.b Rus-1 Navitas Kamerablitz (vil gavne de digitale mediebilleder og PR udadtil) - afslag  

4.c Rus-1 Navitas Soundboks 3 (for at sikre at alt vigtig information når ud til alle i større forsamlinger) - afslag  

4.e Rus-1 Navitas Airtrack (til sjove aktiviteter som ikke indeholder alkohol på turene - kan bruges inde) - afslag  

        

5. Katrines Kælder Indkøb af flere forskellige brætspil for at øge værdien og det sociale fællesskab ved besøg i baren 
– Godkendt 

           
1.600,00  

5.a Katrines Kælder Nye borde og stole til KK. AU vil også bidrage med deres andel. Dette vil blot dække KK's del – 
afslag  

5.b Katrines Kælder Udsmykning af baren. Tapetsering af væggene bag baren samt nye wallstickers - afslag  

5.c Katrines Kælder Ismaskine. Nuværende maskine kan ikke følge med ift. stigende antal studerende - afslag  

5.d Katrines Kælder Parasoller og hynder til udearealet ved KK - vandafvisende og beregnet til helårsbrug - Godkendt            
5.000,00  

        

6. Rus A Navitas 
2 stk. Makita Akku bore-/skruemaskiner (Fredagsaktiviteterne involverer konstruering af alt fra 
sæbekassebiler til katapulter) – Godkendt med op til samlet 5.000 kr. for 6 til og med 6.d. – der 
aftales nærmere med Annie 

           . 
5.000,00 

6.a Rus A Navitas 2 stk. Barco skruetrækkersæt (Fredagsaktiviteterne involverer konstruering af alt fra 
sæbekassebiler til katapulter) Se 6 
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6.b Rus A Navitas 6 stk. skruetvinger (Fredagsaktiviteterne involverer konstruering af alt fra sæbekassebiler til 
katapulter) Se 6 

6.c Rus A Navitas Makita Akku stiksav (Fredagsaktiviteterne involverer konstruering af alt fra sæbekassebiler til 
katapulter) Se 6 

6.d Rus A Navitas 3 stk fuksvans (Fredagsaktiviteterne involverer konstruering af alt fra sæbekassebiler til 
katapulter). Se 6  

        

7. Rus-1 Katrinebjerg 
2 stk. soundbokse (for at sikre at alt vigtig information når ud til alle i større forsamlinger) 
Godkendt dog betinget af at de gerne må opbevare soundboksene men at de kan udlånes efter 
nærmere aftale med RIA 

         
14.000,00  

7.a Rus-1 Katrinebjerg Lys til rusturen  for at skabe en god stemning på dansegulvet for de nye studerende - afslag  

7.b Rus-1 Katrinebjerg Lysstativ til lampen til rusturen  for at skabe en god stemning på dansegulvet for de nye 
studerende - - afslag  

        

8. Engineering Lab Herning 28stk Q-Couch moduler (Tilskud til møbler for at skabe et bedre studiemiljø og for at understøtte 
de studerende trivsel) – afslag  

8.a Engineering Lab Herning Skillevægge, VIVA skillevægge – afslag  

8.b Engineering Lab Herning Akustikkunst – godkendt            
8.750,00  

8.c Engineering Lab Herning Arkade- og brætspil – godkendt dog med forbehold/aftales med Annie          
10.000,00  

8.d Engineering Lab Herning Udendørs aktivitetsspil f.eks. Stangtennis og basketballkurv - godkendt dog med 
forbehold/aftales med Annie 

           
8.125,00  

8.e Engineering Lab Herning Kunstige planter – afslag             

        

9. Aktivitetsudvalg Tilskud til standup komiker, leje af lokale, præmie til quiz. (arrangement for de studerende) – 
godkendt 

           
5.000,00  

9.a Aktivitetsudvalg Trøjer med tryk til udvalgets medlemmer, for at udskille sig og være synlige for de andre 
studerende – afslag             

 
 

7. Næste møde 
Det blev aftalt, at næste møde afholdes i foråret 2020 og hvis det er muligt, skal mødet afholdes i 
Herning. 

 
8. Eventuelt. 

 
 
Referent Annie Thomsen 
4. november 2019 
 


