0: Formalities (taker of minutes, moderator)
Jantzen tager referat og jeppe er ordstyrer.
1: Status on economy and members
Stanislav: tager hele økonomien. Har indkrævet penge fra
medlemmer og kontaktet folk som har udlæg.
2016 kom der 2700 ind på kontingenter og der var lidt udgifter,
på 1500 og lidt barindtægter. Dertil kom der bankgebyrer og i
slutningen af regnskabsåret var 1371,75 øre på bundlinjen.
2017: der er kommet 8300 ind på kontingenter. Dertil mangler
der 1300 kr og en donation på 5000 fra farm adanmark.
Bohr eventet var der udgifter på ca. 30.000, dog skylder nanode
os nogle penge da de også var en del af dette arrangement.
Påskefrokost, er der budgeteret it lille underskud
Der er købt en pengekasse til kontanter
Der er i alt ca 4650 i egenbeholdning på nuværende tidspunkt.
Lige nu er der 45 betalende medlemmer og ca. 55
studerende/ikke betalende medlemmer.
2: Status and preparation of the general assembly
På lørdag, d. 6
Lige nu er der 10 tilmeldte, de fleste fra bestyrrelsen og finn
berg kommer. Maden vil blive bestilt i aften. Hvis der havde været
flere mennesker kunne man have bygget Osramhuset.
Planen
o
Starter 15.30
o
Selve middagen starter kl 18.00
o
Det kunne blive i Fb6 da det passer meget godt med
antallet af tilmeldte.
o
Det kommer nok ikke til af tage så lang tid.
o
Finn Berg skal holde oplæg efter hovedretten.
o
Der vil være øl og snaps.
o
Der går rygter om af det skal være en der ikke er med i
bestyrelsen som ordstyrer.
o
Oprydning sker om aftenen.

3: Other planned events
a.
Evaluation of FysikRevy^TM event
nick siger det ikke var en ’ubetinget succes’ dog blev den der fællesting
ikke rigtig til noget. Det blev gjort lidt løst måske lidt mere plads og mere
planlagt til næste år. Dette kunne være man skulle få reserveret pladser,
næste år. Hvertfald et tilbud og plads reservation, det kunne også skabe en
god dynamik. Rikke udtaler fra revyens side af de synes af fredagsrevyen
var lidt mere ope i gear end det plejer.
b.
Barsebäck (Mathias and perhaps Stanislav)
Umiddelbart var busser rigtig dyre, offentlig transport for besværligt, der
skal tænkes over frokost, så skulle det være privat bil eller go-more ses
umiddelbart som den eneste mulighed. Man kunne tage til lund og spise
frokost.
c.
Yearly anniversaries (Jeppe and Cliff)
d.
Der er lavet facebook event og det ligger den
26/8. skal der inviteres nogle flere og 2007 årgangen er godt
repræsenteret. Vi inviterer alle vores venner. Og Cliff skriver
noget ud i næste uge.
e.
Hvad inkluderer betalingen
3 retter (mad ude fra), velkomstdrink. Og senere betalt bar og så hyre
nogle studerende til af ryde op efter os. I forhold til kæmpefest er det lidt
dyrt men det her er jo også voksne mennesker med rigtig løn. Måske skal
det være lidt mere low key, fordi konceptet jo er af møde hinanden og ikke
årgangen. Betalingen bliver sat ned til 200 dkk. Er det sammen med nano?
Nej, for vi har ikke så meget med dem af gør.
f.
Other?
Lavet et meget basic event hvor det er hygge og taler på en hverdagsaften
om noget spændende.
4: Bying a banner/flag
Cliff har snakket med nogen, og det koster ca 1000 + en fod og det kan stå
både indendørs og udendørs. Økonomien siger vi har penge til det. Det er
muligt af få det printet det i farve.
5: tips til næste bestyrelse.

Der vil blive snakket om en masse ting til generalforsamlingen.
Samarbejdet med nanode har fungeret rigtig godt, dog skal
man have én talsperson.
Skal man tjekke om folk har studeret fysik, nej.
Rasmus siger at man måske skulle overveje noget andet end
simplesite da det er meget simple
N: Any other business
Kim efterspørger flere lakridser.
Det hele skulle være klar til generalforsamlingen.

