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Ekstraordinært bestyrelsesmøde i 
Foreningen af 
naturressourcestuderende 13.12.2018 

Tilstede: Mette, Rasmus, Caroline, Cecilie, Camilla, Jonathan, 
Helena 

Fraværende: Nina, Sarah, Asbjørn, Oscar, Josephine, Stine 

Formål med mødet er lave en FN evaluering af rusturen og selve 
rusforløbet, hvad er godt og skidt for den sidst afsluttede rustur og hvor vil vi gerne hen næste år? 
Hvad er FN’s rolle i forhold til rustur og hvordan bliver den rolle bedst defineret/implementeret. 

1. Evaluering og feedback på rustur og -forløbet i år 

 Cecilie har en masse med fra forskellige russer, det er anonymt og kan findes i det 
separate dokument ”meninger om RUS”  

 Det kunne være fedt i fremtiden at en spørgerunde hos russerne kunne forekomme 
før og efter rusturen, da nogle meninger kan være farvet af efterrus – dog tyder 
evalueringerne på rustur til at være det samme som der er blevet fortalt ved 
spørgerunden. 

 Der er delt mening omkring ”kun” at havde en druk aften, for i stedet for en 
hyggelig fest aften har der måske været mere opfordring til dødsdruk og det kan gå 
over gevind.  

 I det hele taget er der flere der har pointeret at rustur godt kan gå for meget op i 
druk og uduelighed fra vejledernes side, og der har det som russer været svært at 
sige fra. Den overordnede stemning på rustur er for fokuseret på druk, fokus skal 
ændres så der er fokus på sammenrystning og hyggeligt fællesskab.  
Der er nogle gange rigtig meget pres på og nogle russere får det dårligt fordi der er 
super meget FOMO på rusturen, på samme tid med at de samme russere egentligt 
har mere brug for et pusterum et gang i mellem.  
På løb skal det være nemmere at fravælge alkohol og tilvælge alternativer er der 
flere russere der mener.  
Hver år prøver man at sætte vejleder hold, så det er en blandet sammensætning af 
vejleder så man favner russerne bedst muligt og så rusturene bliver strømlinet. Hver 
år sker det desværre at der altid er en rustur som bliver ”amok rusturen” hvordan 
kan det mon være? Har det noget med størrelse at gøre? Nej, for det er hvert år en 
forskellige rustur, men hvad er det så? Er det mentaliteten i opstarten der reflektere 
sig på turen? Eller er det de gamle vejleder der ændre deres ansvarsfølelse til 
mindre og mindre ansvar jo flere gange de har været på rustur?   
I alt det negative skal vi huske der også er mange russere der elsker rustur og synes 
det er mega fedt! Det må ikke glemme! 
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 Husk vi ikke kan skære alle over en kam, alle russere, vejleder (gamle og nye) er 
meget forskellige mennesker.  

2. Vejleder kultur 

 Det skal være mere klart, at det er helt okay at man gerne må sige fra. Nogle 
russere har oplevet at der har været en kultur hvor de har følt at de ikke kan sige 
fra. Det skal stoppes, hvis det er over nogens grænse eller at man af andre årsager 
ikke har lyst til at være med til en aktivitet, skal det respekteres af vejlederne.  
Flere har givet udtryk for at idiot vejleder kulturen ikke er i orden.  
Omtanke er keyword! Som rusvejleder skal man huske at rusturen er for russerne, så 
man skal virkelig passe på man ikke for hold vejleder fest og er for fuld hele tiden. 
Inkludering er super vigtigt, både for dem der vil dakke og dem der er til hygge fest. 
Husk at druk skal være et tilvalg og ikke noget man skal føle man ikke kan vælge fra.  

 Nogle gange kan første gangs vejlederne godt blive lidt blæst bagover af den kultur 
der er på rustur blandt de gamle vejleder, der bibeholder gamle traditioner. Måske 
de traditioner skal kigges igennem i sømmene, for er det egentligt nogle gode 
traditioner? 

 Det er en rigtig god ide hvis på vejlederne internt ikke kun forventningsafstemmer 
omkring vejleder forløbet inden rusturen, men at man også forventningsafstemmer 
omkring selve rusforløbet.  

 Lad nu vær med at gå med sladder, eller at klage dig over din med vejleder til en 
anden vejleder. Hvis du høre noget sladder, så over vej om det er det værd at gå 
videre med det? Svaret er altid nej! Hvis du som vejleder føler der skal snakkes om 
det, så snak med personen sladderen handler om, for at deeskalere det! Og med 
hensyn til at klage over en medvejleder til en anden vejleder. Snak med 
vedkommende og gik feedback, kun med feedback kan din medvejleder ændre sin 
adfærd og/eller lære af sine fejl. Måske er det faktisk dig der har misforstået 
situationen? 

 Fælles sang på rustur er nice! Men de sange vi synger nu er ikke nice! Det kunne 
være mega fedt hvis vi kan finde nogle andre sange vi kan indføre der ikke er 
grænseoverskridende for nogle russere at synge med på. Nogle af de sange vi har 
nu, er meget over grænsen for nogle.  

 Husk nu at respekter hinanden, det er simpelthen noget af det vigtigste på rusturen.  

 Det er ikke kun russeren der skal inkluderes, det skal dine medvejleder også. Bare 
fordi man har været vejleder mange gange og kender hinanden godt og har det fedt 
sammen, skal man ikke glemme at havde sine medvejleder med.  

 Drukkultur blandt vejlederne kan også blive for voldsom, husk vi er forskellige og ens 
grænse derfor også er forskellig. Det er også vigtig at din medvejleder føler der er 
plads til at sige fra og at der ikke er drukpres, for at man kan være med i hulen 
mulle.  
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 Drukkulturen blandt vejleder, gør nogle gange at vejleder ikke vender tilbage eller at 
folk bliver skræmt væk fra at søge at blive vejleder.  

 Når der er udskiftning i vejleder gruppen, er det virkelig vigtigt at de ”nye” 
medvejleder bliver kørt godt ind i gruppen. De er lige så meget vejleder som alle 
andre og er en vigtig del af rusvejledergruppen. 

 Vi skal ikke sætte russerne til noget vi ikke selv vil. Hold op med at lave ingenting og 
bare kigge på russerne i mens, værd med til at ryde op og dans og morgen 
gymnastik mm.   

 Hvorfor er det vejleder altid skal drikke? Hvorfor kan vi ikke overholde kl 17 reglen? 
Vi må gerne tage en hyggebajs, men hold nu op med at være daydrunk. Men vi må 
også være realistiske om at der nogle har brug for lidt flydende mod.  

 Husk lige balancen mellem køer og vejleder – det er ikke en magt position der må 
udnyttes.  

 Rusmiddagen! Det er ikke en vejlederfest! Det er en fest for os alle! 
3. Efterrus 

 Der er lidt for meget druk, og vejlederne er for idiot artige. Vi siger til russerne at vi 
er en flok venner der tager afsted og hygger os, men er vi det? Seriøst hvis vi var 
rigtige venner ville vi jo hjælpe hinanden med at rydde op, lave mad mm.  

4. FN/FB’s rolle under rustiden 

 Vi skal huske at rusvejlederne er FN’s ambassadører på rustur, de er vores ansigt ud 
ad til og vi skal være beviste om hvad det er vi som forening gerne vil vise på rustur 
og hvem der kan det.   

5. Campusdage og rusbureau 

 Er et koncept der fungere mega godt, vejleder og russere er vilde med det! 
6. Rusbog 

 Arbejdsgruppe: Mette er tovholder, Cecilie, Helena (begrænset), Rasmus,  
7. Evt. - Forslag og ideer 

 D-dag, hvad er formålet med det? Giver konceptet mening som der er nu? Jesus 
foreslår at vi skal lave D-dagene om så vi i stedet for at dele op i rusturene så dele 
op i studieretning, så man kan lave ting der er langt mere relevante for russerne og 
vi mange russer efterspørger mere fællesskab med deres studie, lad os give dem 
det! Der er kæmpe opbakning, lad os holde første D-dag i rusturen – det snakker 
vejlederholdene, ruskontakten og køerne sammen om.  

 Til interesseløb kunne det være en god ide ikke at havde lege hvor alkohol indgår. 
Der må genes drikke, men det skal være et tilvalg og ikke et krav for at være med til 
en post hos en interessegruppe eller andre.  

 Hele SCIENCE bliver nu pålagt at havde en samarbejdsaftale mellem instituttet og 
rusvejlederne. Det er lidt en light en gave af vores, men skulde klap til os fordi de har 
kigget på vores samarbejdsaftale.  
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 Skal man fjerne alkoholen fra vejleder bioakken så det ikke bliver et oplagt vandhul?  

 Stregsystem? Skal man gøre regulær bar næste år? Værd at overveje?  


