0: Formalities (taker of minutes, moderator)
Kim er ordstyrer, Mathias er referent.

1: Status on economy and members
Stanislav får ordet.
Der er kommet én tilmelding i år, indtil videre. Der er nu 42 medlemmer, heraf 19 studerende
og 23 betalende medlemmer.
2. januar kom der 5.000 kr. fra Pharmadanmark, og der er nu 6.500 på kontoen.
Efter opkrævning af kontingenter for 2017 vil vi have over 10.000.
Mobilnummeret er begyndt at virke, så Stanislav har tilmeldt mobilepay og fået klistermærker
med telefonnummer.










Marieke: Sender vi en mail ud med påmindelse om betaling?
Stanislav: Vi er ved at få folk ind i Conventus, og systemet sender mails ud til folk når de er
blevet oprettet.
Marieke: Mailen er på dansk? Vi vil jo ellers gerne kommunikere på engelsk. Kan det
ændres?
Stanislav: Jeg prøver at finde ud af noget.
Stanislav: Vi sender i løbet af januar en mail ud med påmindelse om medlemskab og
opfordring til at betale og fortsætte medlemskabet.
Rasmus foreslår at fortælle om vores events i dén mail. Så kan man også slå det sammen
med PR og hvervning.
Fra tidligere beslutninger: Betaling skal falde mellem 1. og 31. januar. Men vi er ikke så
strikse.

2: Status on sponsors
Pharmadanmark har givet penge (se ovenfor).
Vi har fået 13 afslag og 12 har ikke svaret.
Rasmus: Skal vi nævne sponsorer på hjemmesiden?
Jeppe: Vi har fortalt de mulige sponsorer om vores events og tilbudt at nævne dem når vi
inviterer og i nyhedsbrev samt Facebook.
Kim: Vi kan søge igen. Også nogle af de samme? Folk vil måske hellere give penge ud i
første halvår.

Marieke: Vi har også fået et betinget sponsorat på 3.750,- til næste event, punkt 5.
Hvis man finder på et sponsorforslag, skriver man bare til Jeppe og Marieke.

3: Choosing a winner of the logo competition
Der er kommet fire nye forslag siden sidst. Vi går alle forslag, både gamle og nye, igennem.
Der diskuteres grafisk design og principper.
Vi ender med at udarbejde to nye forslag med våbenskjold, yin, yang og elektronbaner. De
indgår i afstemningen på lige fod med de indkomne forslag, og et af disse vinder.
Det er samlet af forslag fra mange forskellige mennesker, hvoraf én, Emil, ikke er i
bestyrelsen. Dette betyder at han vinder.
Rikke skriver til ham.

4: PR
Rikke: Ved opstarten skrev man til alle mailinglister man kunne få fat i. Skal vi gøre det igen,
nu hvor foreningen findes og holder events, så folk kan melde sig ind og komme til events?
Så kan man kombinere det med reklame for events.
Der er opbakning. Rikke skriver et udkast.
Marieke: Vi skal så sende det fra foreningens mailadresse?
Rikke: Vi skal også

have en Facebook-profil til foreningen. Og det skal være en p
 rofil, for så
kan den det samme som et menneske kan.

5: Bohr og Bajere (Helge Kragh) Event (Marieke,
Rikke and Kim)
Kim, Rikke og Marieke har været effektive. Marieke er talsperson:
Dato:
Arbejdstitel:

8. februar
Impact of the Niels Bohr Institute: Past and Future

Carlsbergfonden vil gernes støtte os, så vi kan leje lokaler på Carlsberg Akademi (den
tidligere æresbolig): Pompejisalen og vinterhaven.
Vi har kontakt til NaNODE som gerne vil være med.

Planen er en onsdag aften med ankomst og mingel kl. 19 og "rigtig" start en halv time
senere. Helge Kragh vil gerne komme og fortælle om fortiden. Men hvad med fremtiden?
Fremtiden er kvant! Så Charlie Marcus kommer også og fortæller om forskning og
erhvervssamarbejde.
Der er plan om fri fadøl. Og det bliver dyrt.
Lokaler: 3.750,- (dækkes af Carlsberg)
Personale: 3.750,Rengøring: 1.500,Andet: 1.000,Bar: 9.000,- (180,- pr. person)
Brugerbetaling fra studerende: 50,-, dvs. 1500,- i alt.
Vi vil gerne have NaNODE til at give 3.000,Pharmadanmark har givet 5.000,Kontingenter fra folk som bliver lokket til at melde sig ind for at kunne komme 2.000,Hvis NBI giver et sponsorat på 3.500,- løber det rundt. Kim: "Det tror jeg godt vi kan
overbevise VILU om".
Man regner med 50 mennesker (25 studerende), med et loft på ca. 100.
Rasmus: Må vi reklamere for Pharmadanmark når Carlsberg giver lokaler?
Jae, hvorfor ikke?
Der skal tænkes over et loft over antallet af NaNODE-folk, hvis de giver et fast beløb.
Kim: Skal vi have brugerbetaling for alle? 50,- er jo billigt.
Det er måske billigere at betale for bar-forbruget i stedet for 180,- pr. deltager? Som det er
nu, er der et underskud på 130,- kr. per deltager over 50 personer.
Rasmus vil gerne foreslå 180,- som billetpris, men med studenterrabat. Er det for mange
penge for deltagerne?
Marieke: Økonomien er lidt svær, men vi tror på det!
Jeppe: Man kan også give én øl og opfordre folk til at give et tilskud pr. mobilepay for hver
genstand man får derudover.
Vi bliver enige om at gå fremad med det.
Marieke: Vi skal virkelig være klar til stor PR så snart vi har bekræftet med Carlsberg og
andre. Der skal også være PR om foreningen specifikt til ansatte VIP'er.
Asbjørn: Skalerer NaNODEs bidrag med antallet af deltagende nano'er?
Rikke: Ikke som udgangspunkt.

Marieke laver budget for forskellige deltagerbetalingsmodeller.
Og så tager planlæggerne en beslutning som ikke ruinerer foreningen.
De taler derefter med NaNODE.
Kim: Dette event er rigtig god reklame!
Marieke: Derfor er det også fint at det er lidt dyrt.

6: Other planned events
a. Early summer lunch and general assembly (Rasmus and
Stanislav)
Formanden kan ikke d. 20. maj, så vi flytter generalforsamlingen til d. 6. maj (for at undgå
helligdage). Så kan Rasmus ikke arrangere, da han afleverer speciale d. 8. maj.
Så bliver vi også nødt til at flytte bestyrelsesmødet fra d. 11. maj til tidligere.
D. 2. maj kl. 20-22 vedtages på baggrund af doodle'n.
Der skal findes en afløser for Rasmus. Mathias melder sig.

b. Barsebäck (Mathias and perhaps Stanislav)
De har en besøgspakke på 2½ time, hvor man ser besøgscenteret og kommer på
rundvisning på værket. Man får også noget kaffe og kage. Og det er gratis.
Transporten er det eneste der koster. Men det kan også være rigtig dyrt. Især over broen.
Vi skal indhente tilbud på busser.
Hvornår ville det skulle ligge?
Det ville blive et heldagsarrangement en weekenddag, fx i juni eller august.
Fx i juni, hvilket er relativt kort efter generalforsamlingen, for at aflaste den nyvalgte
bestyrelse.
Mathias indhenter tilbud og laver et overslagsbudget med udgangspunkt i en dato i juni.

c. Yearly anniversaries (Jeppe and Cliff)
Der skete en masse i forgårs. Der er skrevet til folk fra 97-, 02 og 07-årgangene for at
spørge om nogen eventuelt ville være med til at arrangere noget. Folk er begyndt at vende
tilbage.

7: Other events in 2017
Mathias præsenterer en henvendelse fra Fysisk Fagråd. De spørger som vi vil være med til
at holde et arrangement hvor studerende kan mødes med folk som arbejder uden for

universitetsverdenen og under uformelle forhold få et indtryk af dén karrierevej (som mange
vælger, men der ikke er fokus på i uddannelsen).
Der er opbakning. Kim nævner at man skal sørge for at orientere sig godt i de tilbud som
allerede findes når man arrangerer noget.
Nick: Hvad med at invitere alumner til revyens generalprøve? Altså folk som ellers ikke ville
købe billet, men gerne vil have en hyggelig aften med nogle gamle studiekammerater.
Stanislav: Hvad med en caféaften, dvs. uden organiseret program.
Marieke: Skal det komme fra os, eller fra "folket"?
Det kan være selvorganiserende fremover, men vi skal nok sætte det igang.

N: Any other business.
Rasmus: Hvem arbejder videre med logoet?
Asbjørn: Det gør jeg.
Nick: Jeg blev bedt om at gennemgå vedtægterne og oversættelsen. Hvem vil hjælpe?
Stanislav!
Rasmus: Har vi billeder fra Raketmadsen-eventet til hjemmesiden?
Ja, vi finder nogle.
Formanden skal være far! Tillykke!

