Tilstede:
Rasmus Eriksen, Gorm Steffensen, Rikke Randløv, Asbjørn Drachmann, Peter Tunstall,
Kim Splittorff via Skype.

Dagsorden:
1. Valg af
a. Ordstyrer
b. Referent
2. Status på økonomi og medlemmer
3. Evaluering af afholdte events siden seneste bestyrelsesmøde
4. Kommende events
5. Evt.

1a: Valg af ordstyrer
Gorm er valgt

1b: Valg af referent
Rasmus er valgt

2: Status på økonomi og medlemmer
Vi har brugt flere penge på øl (~500 kr) og gaver (~600 kr)
Vi skal opkræve kontingent i Januar (?)

3: Evaluering af afholdte events siden seneste
bestyrelsesmøde
Vi har holdt et job event.
Det var godt, der var omkring 40-50 mennesker.
Der var et andet event som larmede på gangen, men det var ok.
Det var nogle gode talere.
(Frederik fra politiet, Kim fra gymnasiet, og Anders Bakke fra industrien)
Vi kan ikke stole på facebook med hensyn til hvor mange der deltager.
Vi skal måske lave mere reklame i klasselokalerne.
Måske på de obligatoriske kurser på kandidaten.

VI kan også sende mails til de klassiske mailings lister.
Det skulle måske også have været skrevet ind på hjemmesiden!
Gorm og Rikke vil gerne lægge oplysninger om eventet på hjemmesiden.
Vi kan også lægge events på KU’s system, så flere kan se det.
Vi har også holdt et Jubilæumsrevy event
Der var ca 20 stykker, hvor revyen kom og fortalte nogle spændende ting.
Vi kan nok også holde det før den ordinære revy, hvor vi kan høre om de ting som ligger bag
året sketche.
Det kan være et godt event vi kan gøre som en årlig begivenhed hvor vi kan lokke vores
alumner med.
Så skal vi se om vi skal holde det om fredagen eller lørdagen.
Vi hælder mod at afholde det om fredagen, hvor vi regner med at de fleste alumner kommer.
Vi kan måske lave en aftale med revyen, så vi kan få vores medlemmer til at købe billetter
nemmere gennem os/dem.
Cliff vil gerne melde sig til at afholde dette event næste år.
Vi skal finde ud af hvordan vi får lavet ordentlig reklame.
Måske kan vi gøre nogle af disse ting under bestyrelsesmøder.

4: Kommende events
På torsdag afholder vi et event sammen med KIF
Vi skal sørge for æbleskiver og gløgg.’
Så fortæller KIF og BAA om os selv.
Derefter kommer Bjørn Frank Nielsen og fortæller om oldtids kulturs forhold til astronomi og
hvordan det har påvirket vores kultur.
Derefter afholder en quiz, hvor KIF sørger for en gave til vinderen af quizzen.
Vi er nogle stykker der mødes kl 15.
(RIkke, Gorm og Peter)
Der er pt. 28 tilmeldte.

SUPER nice event
Når vi opkræver kontingent, vil det være rart at have et SUPER nice event til at minde folk
om hvorfor de er medlemmer.
Vi vil prøve at booke planetariet og holdet et nice event.
I foråret.
Peter, Buster og Nesheim undersøger muligheder

Hvis det ikke lader sig gøre skal vi gå i tænketank og finde på et andet event hurtigst muligt.

Event til den ordinære revy
Cliff vil gerne snakke med revyen om at holde et event ligesom til jubilæums revyen
Jubilæumsfest
Gorm foreslår vi afholder en jubilæumsfest hvor alle alumner er inviteret.
Vi kan prøve at holde det på Cafeen? på en weekenddag hvor får dem til at holde åbent.
Det skal være et “Kom og tag dine venner med” event.
Vi kan lave en fælles aktivitet, så der er mere at komme efter.
For eksempel en Anekdote konkurrence, hvor man har ~20 min til at fortælle en anekdote,
og så stemme om hvad der er den bedste anekdote.
Vi skal gøre noget ud af at få andre en revyen og vejlederne med!
Gorm vil gerne være i den arbejdsgruppe.
Vi kan holde det mellem vores SUPER nice event og revy eventet
Geofysik event
Gorm foreslår et event centreret omkring geofysik.
Hvor man for eksempel fortæller om de forskellige perioder i klodens udvikling, hvor der til
hver periode hørte en tema-øl til.
ESA
Vi kan prøve at bruge vores kontakter til at få flere events omkring ESA.

5: Todos
URGENT:
Skriv til ASF om KIF event - Rikke
Skriv til Københavns Universitet Fysik - Rikke
Skriv til kursusdeltager om KIF event - Cliff

Todos fra sidste gang
Læg referat af bestyrelsesmødet op på hjemmesiden (2018-12-04) - Rasmus
Lav en opkrævning af kontingent - Stanislav
-> Lav en opfølgning hvordan man fjerner folk som ikke har betalt.
Gorm og Stanislav skal lave en overførsels af tegningsretten.
Skal vi have en ny viceformand? - Gorm

Skal vi have en hjemmeside ansvarlig?
Skal vi have en diplomat ordning med naNODE? - Rikke
Skal vi have en diplomat ordning med GamMa?
Læg billeder fra events op på hjemmesiden?
- Celebration of this years alumni - Kim
- Job event - Rikke og Rasmus
Læg events og planlagte events på hjemmesiden - Rasmus
Overdragelse af bank rettigheder fra tidligere til nuværende formand. - Stanislav og Gorm
GDPR skal undersøges yderligere, så vi kan leve op til kravene. Der tages kontakt til KU
igen. - Stanislav
Vi skal kontakte Bohr familien med hensyn til vores logo.

6: Eventuelt
naNODE inviterer til et fælles bestyrelsesmøde den 8. Januar 2019.
Vi skal finde ud af hvor mange vi skal møde op til dette møde.
Gorm vil gerne komme med.
Kim foreslår vi snakker med biologi og hører om deres alumni forenings opstart.
Kim har taget kontakt.
Kim foreslår vi snakker mere med vores kontakter i industrien for at vi kan høre mere derfra,
men ikke rettet mod studerende, men rettet mod vores alumner.
Gorm tvivler på om vi er klar til at flytte fokus mere mod alumnerne.
Vi skal rekruttere flere medlemmer til bestyrelsen.
Vi kan prøve at få kontakt til nye medlemmer som er færdige så vi kan få mere eksternt input
Skal vi gøre medlemmer af bestyrelsens inaktive hvis de ikke møder op?
Gorm spørger om vi skal lave noget BAA merchandise (hvis vi må bruge logoet)
Så kan vi bruge dem som gaver til talerne også.
Gorm foreslår vi laver en bestyrelses weekend tur, så vi kan have mere fælles i foreningen.
Rasmus foreslår vi printer referaterne ud fra sidste gang, så vi har dem når vi går igennem
mødet, og vi kan se hvad vi snakkede om sidste gang.

