Alumni bestyrelsesmøde 2016-10-13
0: Formalia
●
●

Marieke ordstyrer
Nick referent

1: Evaluering af første arrangement
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cirka 30 deltagere.
Over halvdelen var ikke studerende, og en del var ældre fysikere.
Snakken gik hele tiden. Den uformelle tid før første indlæg var rigtig god.
Hvis vi laver velkomstdrink skal vi også lave en uden alkohol i.
Vi kan ikke være mange flere i NBI kantinen.
Kunne være i AUD 5+6+gangene.
Arrangørerne skulle have udvekslet mere information på forhånd så de alle var klar
over hvordan aftenen skulle forløbe.
Mogens Høgh var ikke klar over tidspunkt og sted.
Vi kunne godt sælge øllene til svag overpris for at dække nogle af udgifterne til
arrangementet. Generel tilslutning.
Sæt klare forventninger til foredragsholderne.

2: Status på økonomi og medlemmer
●
●
●
●
●
●
●

25 indmeldinger inkl. bestyrelsen, 11 studerende.
En del er ikke fra eventet, så folk der kom til det har ikke alle sammen meldt sig ind.
Saldo 646 kroner, med kommende udgifter er saldo 327 kroner.
Lagerbeholdning 2 rammer øl, 2.5 rammer sodavand.
For folk der har betalt 200 kroner kan vi eftergive dem 100 kroner i næste års
kontingent. Vedtaget.
Tilmeldingsformularen kan eventuelt gøres mere tydelig omkring hvornår man betaler
hhv. 100 og 200 kroner.
Vedtægterne tillader inaktive medlemmer, men det er ikke en option i
indmeldingsformularen. Det kan ordnes ved at lade alle være med på mailinglisten.
Måske skal muligheden for inaktivt medlemskab fjernes fra vedtægterne.

3: Conventus (Nick)
●

Nick viste Conventus frem, og der var generel begejstring for programmet. Nick
præsenterer programmet for Stanislav, og hvis han kan lide det prøver vi
mellempakken til 40 kroner om måneden, som tillader medlemsoversigt, sms, email,
kalender, dokumenter og finansmodulet.

4: Velkomstbrev (Rikke)
●

●
●
●
●
●

Det nuværende velkomstbrev til nye medlemmer blev præsenteret. Det skal sendes
ud til alle nuværende medlemmer. Folk er velkomne til at kommentere det. Sproget
er engelsk.
'Du er nu på vores mailingliste.'
Officiel information om bl.a. nye arrangementer kommer per mail.
Bekræftelse om betaling per mail.
Velkomstbrevet lukkes for redigering fredag 21/10-2016.
Velkomsten skal gerne sendes automatisk når folk kommer på mailinglisten.

5: Hvervning/reklamestrategi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vi bør specificere hvordan de
forskellige kommunikationskanaler bør bruges.
Link til medlemsformularen i reklamemails.
Opfordre folk til at invitere deres kolleger.
Tillade indmelding i døren til et lukket arrangement, Stanislav klar med MobilePay.
Mange af de nuværende ansatte føler sig ikke som alumner fordi de kommer her
hver dag.
NBI Update. En del gymnasielærere ser det også.
Post på Facebook når MobilePay kører, eventuelt som pinned post.
Poste billeder fra første event på Facebook?
Prøve at få de internationale studerende med som ellers fokuserer meget på det
faglige. Måske senere når alumneforeningen er stor og velkørende.
Angående folk der har dimitteret for 10+ år siden, er det personlige netværk nok mest
effektivt. Xrevyster mailinglisten er en god start.
Vejleder Magic-kort er en stor database over gamle vejledere. Kunne være et sjovt
bestyrelsesarrangement.
Jeppe og Cliff vil lave en liste over nøglepersoner fra hver årgang, som kan føre
beskeden om alumneforeningen ud i deres fysiker-netværk.

6: Logo (Rikke)
●
●
●
●
●

Bør genstartes nu hvor vi har et navn. Vinderen af konkurrencen får et års gratis
medlemsskab.
Logoet behøver ikke være færdigt. Studenterrådet har en grafiker som de lejer ud.
Submission deadline 1/12.
Skal slutte inden årets udgang.
Endelig afstemning kan være på Facebook.

7: Sponsorgruppe (Jeppe og Marieke)
●
●

●
●
●
●

Nanode får en gang imellem penge fra instituttet til specifikke formål. Det er muligvis
kun for lukkede arrangementer.
Nanode får også fra IDA en gang imellem. Men de kræver nogle gange taletid,
hvilket virkede kikset. Hvis det er et logo på hjemmesiden er det mere spiseligt. De
kan
også takkes på Facebook.
Måske nemmere at få penge til et åbent arrangement.
Legater til foreninger findes også.
Jeppe fik 25.000 til FysikRevy bare for at love logo i programmet og på storskærmen.
Jeppe og Marieke vil mødes og sende sponsoransøgninger ud til en række private
virksomheder og faglige organisationer.

8: Næste arrangement (Rikke og Marieke)
●

●
●
●
●
●

Nanode har kontaktet os om et arrangement 29/11 med Peter Madsen (tidl. CPH
Suborbitals), han skal
have 5.000 kroner for det. De vil gerne dele udgiften
50/50. Vi foreslog at dele det efter medlemstal eller tilmeldte deltagere. Det har de
svaret nej til.
Det vil være godt at få et samarbejde med Nanode.
Hvis vi kan skaffe 2.500 fra institutet er det et arrangement, der laver sig selv.
Alternativt en julefrokost, rent
socialt arrangement, også med
studiemedlemmer. December er dog booket, så måske baghjulefrokost i januar.
Sig ja til raket-Madsen med Nanode og prøv at skaffe pengene, ellers skaffer Kim
pengene.
Nok arrangement også for studerende. Overvej større auditorie and Aud 6.

Evt.
●
●
●
●
●
●
●

To mailinglister for hhv. bestyrelsen og alle medlemmer. Kun bestyrelsen bør kunne
sende mails ud. Conventus kan bruges til at sende mails ud til alle.
Opret kontakt mailadresse og find ud af hvem der skal modtage de mails. Mindst to
personer for redundans. Rikke og Jeppe skal på kontakt-mailen. Action: Rasmus
Hjemmeside: Merge past og future events så man kun har én side til events.
Hjemmeside: Social events skal ændres så der ikke står at vi holder et event i uge
46. Det skal ændres til raket-foredraget.
Hjemmeside: Bestyrelses-agendaer skal lægges op også.
Hjemmeside-actions: Rasmus
Opfordring til at strukturere Google Drive bedre, folk bør ændre tingene hvis de ser
noget der kan være bedre.

