Indkaldelse til Fællesrådsmøde
Ordinært møde

Tirsdag d. 15.11.11 kl. 19.15-22.00, Studenternes Hus, mødelokale 1

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning
Foreløbig dagsorden:

19.15-22.00

01 Formalia

19.15-19.30

02 Sager til behandling:
02.01 Studenterrådets budget 2012 (Bilag 1) (O+D+B)

19.30-19.55

02.02 80 års jubilæum koncert (Bilag 2) (O+D+B)

19.55-20.15

Pause med gløgg og æbleskiver
02.03 Støtte til andre Studenterråd (Bilag 3) (O+D+B)

20.15-20.45
20.45-21.05

02.03.01 Principbeslutning (D+B)
02.03.02 Beslutning om støtte til SR/RUC (D+B)
02.04 Studenterrådets arbejdsplan 2012 (Bilag 4) (O+D)
03 Meddelelser (O)

21.05-21.20
21.20-21.50

03.01 Styrelsen
03.02 Fagrådsrunde
03.03 Andre
03.04 Kalender (Bilag 5)
04 Eventuelt

21.50-21.55

05 Mødeevaluering – udenfor referat

21.55-22.00

Med venlig hilsen
Thea P. Frederiksen, Formand
På vegne af Dirigentinstitutionen
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Bilag 2

80 års jubilæumskoncert i Universitetsparken
På næste side findes en foreløbig beskrivelse af projektet.

Styrelsen indstiller, at Fællesrådet godkender, at projektet kan gennemføres, hvis:




Det kan afholdes indenfor en nulramme
At det ikke trækker væsentlige kræfter fra styrelsen og sekretariatet
At der er mulighed for at vise at Studenterrådet er en politiskorganisation ved
arrangementet.
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80 års jubilæumskoncert i universitetsparken

I anledning af Studenterrådets 80 års fødselsdag har der været overvejelser om hvordan vi bedst muligt
bruger denne anledning til både at fejre Studenterrådets lange historie og virke på universitetet, men
samtidig også bruge anledningen til at markere tydeligere overfor de studerende hvem Studenterrådet er
og hvad vi gør for de studerende. Kort og godt - hvordan kan vi inddrage så mange som muligt af de
studerende ved AU i markeringen af SR’s 80 års jubilæum?
Vi har i forvejen planlagt en jubilæumsfest i marts, der dog henvender sig til en mindre del af de
studerende. I forlængelse heraf, har vi arbejdet videre med ideer til, hvordan vi sammen med en bredere
skare kan fejre vores jubilæum.
I forlængelse af vores erfaringer med Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag samt begivenheden
den 17. juni har sat os i forbindelse med nogen af de folk der står bag de ting der er sket i Horsens og
Herning på musikscenen. De mener vi har en fantastisk ramme for koncerter i form af universitetsparken
og der er herigennem opstået muligheden for os for at holde en koncert med f.eks. et af verdens største
rockbands i universitetsparken næste sommer. Her er vi i størrelsesordenen hovednavnene til Roskilde
Festival og lignende.
For at vi kan komme så langt at det i praksis vil kunne lade sig gøre er der en lang række ting der først
skal falde på plads og der er en række hensyn der skal tages. Det være sig datomæssigt både i forhold til
andre arrangementer i Aarhus og ikke mindst eksamenerne. Organisatorisk set er det ligeledes afgørende
at det kan lade sig gøre uden at der trækkes kræfter fra styrelsen eller sekretariatet i nogen særlig grad,
således at dette ikke hæmmer andre aktiviteter i styrelsen eller sekretariatet i perioden op til og efter
koncerten.
Samtidig er den ramme, som indstilles fra styrelsen også at det økonomisk set ikke må give et underskud
på Studenterrådets generelle budget, men at arrangementet skal kunne bære sig selv økonomisk.
Forhandlingerne med eksterne interessenter for at samle oplysninger er på nuværende tidspunkt på et
stadie der kræver at vi tager stilling til en overordnet ramme for arrangementet, da det næstkommende
fællesrådsmøde ligger i februar hvor det vil være for sent at tage stilling til arrangementet afholdelse.
Den overordnede økonomiske ramme for arrangementet ser således ud:
Budgetramme

Estimated

hovednavn

-5.500.000,00

udgifter

-1.000.000,00

støtte fra AU/kommunen

1.000.000,00

billetindtægter

5.500.000,00

Total

$0,00

Der er i denne ramme ikke indregnet indtægter fra barsalget samt ud fra de nuværende forhandlingers
udgangspunkt et konservativt skøn på prisen for hovednavnet. Der arbejdes i rammen med et billetsalg
på 20.000 billetter, som i første omgang kun sættes til salg for studerende ved AU med mulighed for at
eventuelle overskydende billetter kan sættes til salg til andre.
Der arbejdes med en billetpris på ca. 275 kr. per stk.
Til sammenligning koster lignende billetter ca. 500 kr. i Jyske Bank Boxen og Nik & Jay spiller snart i
Aarhus til 320 kr. per billet.
Givet vi ønsker at holde en 80 års jubilæumskoncert for 20.000 studerende næste sommer, og kan de
forskellige tidsmæssige, organisatoriske og økonomiske betingelser, som beskrevet her opfyldes,
vil der på det næste fællesrådsmøde blive fremlagt et detaljeret budget, en tidsplan og en
organisationsplan for arrangementet til endelig godkendelse. Er disse planer inden for de overordnede
rammer, som specificeret heri vil planerne blive betragtet som godkendte på forhånd.
Mvh.
Jesper Hilsted Andersen
-Generalsekretær
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Bilag 3

Principbeslutning:
Studenterrådet ved RUC har rettet henvendelse til os i forbindelse med, at de ønsker at
overtager kantinen på deres uddannelsessted. I den forbindelse har de brug for startkapital og
spørger derfor os, om vi er interesseret i et samarbejde.
Styrelsen er som udgangspunkt positiv overfor at støtte Studenterråd rundt om i landet, for at
styrke de studerendes position generelt. Vi mener dog, at Fællesrådet bør tage en principiel
beslutning om, hvorvidt Studenterrådet ved AU overhovedet må indgå i denne type
samarbejder.

Styrelsen indstiller, at Fællesrådet beslutter:



At Studenterrådet ved AU kan indgå i økonomiske samarbejder med andre studenterråd
uden om Danske Studerende Fællesråd
At sådanne beslutninger, uanset den økonomiske betydning, forelægges og
efterfølgende godkendes af Fællesrådet.

Beslutning om støtte til SR/RUC
På næste side kan I læse om den konkrete sag om SR/RUCs ønske om at overtage deres
kantine. Styrelsen mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt har oplysninger nok til at tage en
beslutning om støtte eller et præcist beløb. Styrelsen mener dog, at det er værd at følge op på
projektet og at det potentielt kunne være værd at støtte.

Styrelsen indstiller, at Fællesrådet beslutter:



At styrelsen må gå videre med sagen og indhente flere oplysninger
At styrelsen i samråd med Den Kritiske Revision og Generalsekretæren må låne SR/RUC
op til 50.000 kr. såfremt det skønnes økonomisk ansvarligt.
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Studenterrådet v. RUC
Universitetsvej 01,
Bygning 01
4000 Roskilde
CVR-nr 30097769
studenterraadet.dk
studenterraadet@studenterraadet.dk

9. November 2011

Finansiering af en studenterdrevet kantine på RUC
Vi er i Studenterrådet ved RUC i gang med et projekt der går ud på at overtage driften af vores kantine,
som kommer i udbud med overtagelse 1. april. Vi ser rigtig mange perspektiver i at kantinen drives af
studerende, og dermed kan indgå som en aktiv del af vores bestræbelser på at skabe bedre studiemiljø.
Vi arbejder på en model hvor vi stifter et selvstændigt selskab der skal byde på driften. Vi har allieret
os med CBS Students og deres Spisestuerne, der står for kantinen på CBS, foreløbigt på den måde at de
sidder med i styregruppen for projektet. Desuden er Anders Ehlers med som juridisk sparring.
Der er tre overordnede problemer vi skal have løst for at kunne overtage kantinen: vi skal have gode
folk der kan drive den, vi skal vinde udbuddet, og vi skal have finansieret opstarten. Det første har vi
en brugbar løsning på, idet vi har fundet et bud på en direktør som det er vores vurdering vil kunne
drive kantinen, og at vi i samarbejde med CBS Students vil kunne stille en bestyrelse der kan sikre at de
overordnede ting med budget osv er på plads.
For at vinde udbuddet er det først og fremmest nødvendigt at sikre at det er et fornuftigt udbud som man
har en chance for at få. Det arbejder vi politisk på RUC for at sikre, og det er sådan set en forudsætning
for at vi overhovedet vil forsøge at byde.
Det tredje er finansieringen, og det dette papir egentlig handler om. Ud fra regnskabstal fra den tidligere
forpagter af kantinen er vi nået frem til at vi skal bruge 5-600.000 kr i startkapital for at kunne drive
selskabet frem til det begynder at tjene penge i september måned (når de nye studerende starter). Dette
svarer nogenlunde til Studenterrådets samlede egenkapital, så selvom vi vurderer at hvis vi først vinder
udbuddet vil firmaet med kunne drives med temmelig stor sikkerhed, vurderer vi ikke at Studenterrådets
bestyrelse vil anse det for forsvarligt at satse hele butikken på det.

Finansieringsforslag
Vi har derfor brug for at finansiere dele af startkapitalen på anden vis. Med udgangspunkt i vores egen
økonomi, er vi kommet frem til at vi tror det er sandsynligt at de fleste studenterorganisationer vil have
en økonomi der tillader at stille et beløb til rådighed for finansiering som det, selv hvis tingene går helt
galt, ikke vil være en total katastrofe at miste. Det kunne fx være 50.000 kr.
Vores forslag er derfor at I i jeres studenterorganisation kan stille de 50.000 kr til rådighed, enten i form
at et lån eller et indskud i selskabet, mod til gengæld at få en passende forrentning, pant i virksomheden
(som giver fortrinsret ift leverandører, bank mv.), og mulighed for at være med til at vise at det faktisk
kan lade sig gøre at skabe en studenterdrevet kantine. Dette vil forhåbentlig også kunne skabe grobund
for lignende projekter andre steder. Vi forestiller os at v kan lave en aftale om tilbagebetaling over 1-2 år.
Da vi kun har brug for pengene hvis vi vinder udbuddet, forestiller vi os at lave en kontrakt på at pengene
føres tilbage hvis det ikke lykkes at vinde udbuddet. Den økonomiske risiko er således udelukkende at
pengene kan mistes hvis det lykkes at vinde udbuddet, men derefter ikke kan løbe rundt. Risikoen kan
desuden yderligere mindskes ved at give pant i selskabet.
Vi håber at I vil være med til at skabe rammerne for at vi kan få skabt de studerendes kantine, drevet af
de studerende. For spørgsmål eller uddybning er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Pva. Studenterrådet ved RUCs formandskab,
-Toke Høiland-Jørgensen
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Bilag 4
Studenterrådets arbejdsplan 2012
Dette er årets sidste Fællesrådsmøde og vi skal derfor til at tænke frem ad.
Frem mod det konstituerende Fællesrådsmøde i marts, arbejder styrelsen (andre organer vil
blive inddraget fremafrettet) med arbejdsplanen for Studenterrådet. Derfor vil vi allerede
gerne nu have Fællesrådets input til, hvad vi skal arbejde med næste år.
I må meget gerne give input til:




Politiske mærkesager
Organisatoriske prioriteter
Seje kampagner

Bilag 5
Mødekalender for Fællesrådet:
Torsdag den 9. februar 2012 (1. behandling af udkast til nye statutter)
Tirsdag den 13. marts 2012 (2. behandling og konstituering)

Mødekalender for politisk udvalg:
Onsdag d. 7. december 2011 (Tema om lobbyarbejde)
Onsdag d. 8. februar 2012
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