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DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.
Tiltrådt.

2.

Godkendelse af notat fra 9. møde
Notat af 22. november 2019 fra møde den 21. november 2019 blev godkendt uden yderligere
bemærkninger.

3.

Jubilæumsfondens midler herunder årsregnskabet for 2018
Forretningsfører Keld Lassen gennemgik årsregnskabet for 2018 med henblik på godkendelse i
bestyrelsen for Jubilæumsfonden.
Efter flere opklarende spørgsmål blev årsregnskabet underskrevet af bestyrelsens medlemmer.
Forretningsføreren oplyste, at han vil vende tilbage omkring bundne og frie midler.
Det blev oplyst, at advokaten for Teknisk Boglade har meddelt, at beløbet må være lige på trapperne men
at revisor fortsat afventer tilbagemelding fra Skat omkring endelig ”Skyldig skat”. Men det er ikke
usædvanligt med en meget lang behandlingstid.

4.

Sammenlægning af Jubilæumsfonden og Krarups legat
Dokumenterne fra advokatfirmaet Kromann Reumert vedrørende sammenlægning af jubilæumsfonden
og Krarups legat blev gennemgået. En enig bestyrelse besluttede, at der skal arbejdes videre med
sammenlægningen. Bestyrelsen vil blive indkaldt til at skrive under, når de endelige dokumenter
foreligger.
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5.

Udlodning 2019
Temaet for udlodningen i 2019 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 2019.
RIA vil tage kontakt til diverse udvalg under RIA.

6.

Jubilæumsfondens Sociale Ingeniør Pris
Det blev oplyst, at ideen for nuværende er lagt på hylden af RIA. Taget til efterretning.

7.

Næste møde
Uge 43. Der vil blive indkaldt via outlook.

8.

Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Den 17. juni 2018
Referat Annie Thomsen

