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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af dagsorden.  
  Ny observatør for RIA er Siri Paasche Æbleø. 
  Tiltrådt – ingen yderlige bemærkninger.  

 
2. Godkendelse af notat fra 5. møde 

Notat af 7. november 2017 fra 7. møde den 24. oktober 2017 blev godkendt uden 
yderligere bemærkninger.  

       
3. Jubilæumsfondens midler herunder årsregnskabet for 2017 

Forretningsfører Keld Lassen gennemgik årsregnskabet for 2017 med henblik på 
godkendelse i bestyrelsen for Jubilæumsfonden.  
  Den nuværende bestyrelse underskrev årsregnskabet i henhold til aftale med Jyske Bank. 
 
Forretningsføreren fik mandat til at investerer nogen af de disponible aktiver. 
Forretningsføreren vil undersøge om afkast fra de bundne midler også bliver bundne 
midler. 
 
Den endelige opgørelse af midlerne fra Teknisk Boglade er endnu ikke afsluttet.  Dette 
betyder, at arbejdet omkring ophævelse af Maskinfabrikant Kristofer Krarup og hustru 
Magdalene Krarups leget for Aarhus Teknikum ikke pågår for nuværende.   
Det vil blive fulgt op sagen efter sommerferien. 
 



4. Udlodning 2017 
RIA vil se på dronebevillingen.  Ellers ingen yderligere bemærkninger.   
  
 

5. Udlodning 2018 
  Temaet for udlodningen i 2018 bliver igen med emnet: 
   
  Arrangementer med nyskabende værdi for studiemiljøet  

 Ansøgninger om midler til andre formål vil fortsat være muligt.  
Opmærksomheden henledes på, at der ikke ydes økonomisk støtte til 
driftsomkostninger/leje af udstyr.  
 
 Deadline for at søge om jubilæumsfonden midler er d. 1. oktober 2018.   
 
RIA vil tage kontakt til diverse udvalg under RIA.  

 
6. Næste møde 

Efter deadline i oktober 2018.  Der vil blive indkaldt via outlook.  
 

7. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger.  

 
 
Annie Thomsen 
 
Godkendt til opslag 11. juni 2018 


