Ekstraordinær generalforsamling
Tilstede: Peter Tunstall, Cliff Drachmann, Rasmus Skytte, Rikke Dag, Kim Splittorff, Jens
Arnbak, Marieke van Beest, Gorm Steffensen.
1. Valg af
a. Dirigent: Gorm
b. Referent: Marieke
c. Stemmetællere: Jens, Cliff
2. Behandling af indkomne forslag
Forslag om ændringer af vores forenings regler udarbejdet af Marieke:
Forslag om at nedlægge §3.10
ELLER
at ændre §3.10 til "Det tilstræbes at studiemedlemmerne repræsenteres i
bestyrelsen."
○ Beskrivelse: Begge muligheder medfører at antallet af studiemedlemmer i
bestyrelsen bliver ubegrænset. Ved anden mulighed bibeholdes udtrykket
om en hensigt til at have studiemedlemmer repræsenteret i bestyrelsen.
Muligheden at ændre §3.10 til "Det tilstræbes at studiemedlemmerne repræsenteres i
bestyrelsen." er vedtaget med 8 stemmer.
Forslag om at ændre §4.1 til "Foreningens øverste myndighed er den ordinære
generalforsamling, som vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af medlemmer af
foreningen, tilhørende den i §3.1 beskrevne gruppe, og konstituerer sig med
formand, næstformand og kasserer på et konstituerende bestyrelsesmøde inden for
3 uger."
○ Beskrivelse: Ændringen fjerner begrænsningen på bestyrelsens
komposition og størrelse som før lød på otte alumnemedlemmer, tre
studiemedlemmer og to suppleanter.
Forslaget er vedtaget med 8 stemmer.
Forslag om at ændre §5.2 til "De opstillede kandidater til bestyrelsen vælges ind af
foreningens medlemmer, tilhørende den i §3.11 beskrevne gruppe, som er til stede
ved generalforsamlingen. Valg foretages efter gældende regler for valg af
bestyrelsesmedlemmer jf. foreningens forretningsorden."
○ Beskrivelse: Denne paragraf indeholdt en reference til det maksimale antal
medlemmer af bestyrelsen, som er fjernet. Desuden er referencen til §4.1
blevet rettet til §3.11, da dette er den relevante paragraf.
Forslaget er vedtaget med 8 stemmer.
Marieke opdaterer hjemmesiden med vedtægtsændringer.

3. Evt.
Overvej at ændre §3.11 på næste generalforsamling, således at studiemedlemmer også har
stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde
Tilstede: Peter Tunstall, Cliff Drachmann, Rasmus Skytte, Rikke Dag, Kim Splittorff, Jens
Arnbak, Marieke van Beest, Gorm Steffensen.
1. Valg af
a. Ordstyrer: Gorm
b. Referent: Marieke
2. Status på økonomi og medlemmer
a. Mobilepay ændret fra at være tilknyttet telefon til det nye MyShop. Telefon er
afmeldt. Det nye nummer er 61326.
b. Til næstkommende bestyrelsesmøde skal der følges op på, hvordan
medlemmer betaler årligt og om mailinglisten er opdateret/hvordan vi
udmelder folk ved manglende betaling.
3. Evaluering af afholdte events siden seneste bestyrelsesmøde
a. Barsebäck: Det var desværre lidt svært at få nok alumne medlemmer med og
biler dertil, så der blev åbnet for almene studerende. Det fungerede rigtig godt
og vi endte på 22 tilmeldte. Rundturen på Barsebäck varede 2,5 timer og vi
kom hele vejen rundt. Desværre ikke så tæt på 'det farlige' som man havde
håbet. Rundviserne var tidligere ingeniører på værket, da det var aktivt og var
derved rigtig dygtige og passionerede. Det kan bestemt anbefales at tage en
tur til Barsebäck da det var forholdsvis nemt at koordinere/afholde, hvis man
kan skaffe biler nok. Det nærmest er umuligt af komme dertil med offentligt
transport.
i. Kim skriver til Jantzen og spørger efter billeder til hjemmesiden.
b. Skytte foreslår at vi ligger en beskrivelse af det seneste event med billede på
forsiden. Kim foreslår også at opdatere facebook med beskrivelse og billeder,
når vi har holdt et event. Så kan man se at foreningen er aktiv, og folk ser, at
vi laver noget fedt.
4. 5. Års jubilæumsfest
a. Det nås ikke denne august. Skal opdateres væk på hjemmesiden (Marieke).
n*5 opskriften eksluderer 80%. Det diskuteres om dette format fungerer. Man
kunne evt. holde jubilæumsfest for alle der har lyst til at komme. I stedet for
en jubilæumsfest kunne man lave en sommer-hygge-dag med grill, kroket
osv.. Dette format er mindre krævende at arrangere. Man kunne også leje
Caféen?.
5. Kommende events
a. 21/9 er der fejring for alle der er blevet kandidater i år arrangeret (Alumni
Celebration) af NBI (undervisningskontoret) og Bohr Alumni Association.
Gorm siger et par bevingede ord.

b. Kim og Ane Baden fra Kvinder i Fysik har et event i støbeskeen, der vil
afholdes omkring juletid. Kim kunne godt tænke sig at få en anden fra
bestyrelsen med.
c. Brainstorm:
i. Alumni Celebration
ii. Arrangement i samarbejde med KIF
iii. Jubilæumsfest
iv. Quiz-aften
v. Powerpoint karaoke
vi. The world outside university: job opportunities for a physicist
vii. Ud-af-huset event ála Carlsberg - prestigeprojekt
viii. Engagere MAGT
ix. Jubirevy 19/10 arrangement evt. arrangere reception eller på anden
måde hjælpe og reklamere, evt. ølsmagning før eller bare mødes før
og foreningen giver den første øl. Reklamestunt hvis vi hjælper revyen
kan medlemmerne få en øl.
x. Julefrokost/julifrokost
xi. Seaborg/DTU/rumfart (DTU Space, Cph suborbitals) “Technofest”
teknologisk temaaften
xii. Planetariet reception, film og oplæg
xiii. Geologisk, teleskopet i botanisk have evt. i samarbejde med
astronomisk studenterforening
xiv. Legestue event med børn, stik en finger i jorden med afstemning på
facebook
xv. Historisk event fx. Niels Bohr Arkivet
xvi. Ud-af-huset til atombunker ved Faxe
Marieke og Rikke laver event med professionelt oplæg, pkt. xi.
Gorm, Jens, Rikke (og Marieke som ekstern konsulent) laver job opportunities for a physicist
event, pkt. vi.
Peter og Gorm stikker en føler ud omkring MAGT til Morten, pkt. viii.
Peter, Buster og Jens vil gerne lave quiz-aften/powerpoint karaoke engang i fremtiden, pkt.
iv og v.
Gorm checker op på KIF, pkt. ii.
Peter vil gerne være med til prestige event: Planetariet, pkt. vii/xii.
Skytte, Cliff, Jens, Peter kigger på jubirevy event, pkt. ix.
Skytte og Rikke spørger Morten om astro teleskop event, pkt. xiii.
Vil Buster, Stanis og Jantzen gerne være med til noget eller har selv en idé til et event?
6. Evt.
a. Jens laver reklame for alumneforeningen til kandidatintro.
b. Cliff informerer Marieke og Rikke om hvilke øl alumneforeningen har.
c. Spons er rigtig godt for vores forening. Rikke er en champ og vil charme sig
ind på Jantzen, og så kigger de to på det.

d. Det ville være godt at finde et sted til øl, som ikke er Cliffs kontor.

