Referat bestyrelsesmøde 14/03-17
1. Formalia
a. Marieke er referent
b. Jeppe er ordstyrer

2. Øko + medlemmer
a. Conventus: Konto plan igangsat. Konto plan er en oversigt over alle foreningens
indtægter og udgifter.
b. 2016 havde alumneforeningen 21 indbetalinger (betalende medlemmer).
c. I skrivende stund har alumneforeningen 97 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen er
studentermedlemmer. Over halvdelen af ikke-studiemedlemmer har allerede betalt.
d. Til Impact of the NBI event blev der solgt 49 billetter.
e. I skrivende stund er alumneforeningens saldo ca. 14.000 kr. Der mangler betaling for
seneste to events (RaketMadsen 2500 kr, Impact of the NBI). Prisen for Conventus
vil stige, når foreningen når over 100 medlemmer.
f.

MobilePay vil i fremtiden overgå til at koste 0,75 kr pr. transaktion. En løsning kan
være at anvende et gebyr for brug af MobilePay.

3. Impact of the NBI
a. En del registrerede sig som ikke dukkede op, ca. 50/70 kom. Vi fik ca. 10
afmeldinger. Overvej at bede om betaling i forbindelse med, at folk tilmelder sig.
Man kan bruge eventbrite. Der er et lille gebyr.
b. En person var forvirret over, at der stod på eventbrite, at billetten var gratis og han
så blev bedt om betaling i døren.
c. Tænk over at lukke bar et kvarter før tid, så folk kan komme ud i ordentlig tid.
d. Talerne var rigtig dygtige og lokalerne var helt perfekte til formålet.
e. Det blev nævnt af et bestyrelsesmedlem for Nanode til eventet, at det ikke var klart
hvorvidt entré gebyr fra Nanode medlemmer skulle sendes til os eller dem. Det
fremgår af korrespondancen mellem Rikke og Nanode inden eventet, at alle entré
gebyrer går til os, så det holder vis os til. På trods af dette, skal det siges, at vi først
og fremmest dog ikke gøre os til uvenner over dette. Det drejer sig kun om nogle
hundrede kroner.
f.

Vi regner med at eventet løb rundt (inklusiv sponsorat fra Pharmadanmark).

Marieke, Rikke og Stanislav taler sammen mht. fakturering og afregning med
Nanode.
g. Stanislav foreslår at vi skal have en fane. Det er praktisk, så man kan markere stedet
hvor foreningen har et event. Cliff finder ud af hvad mulighederne er for at få en
fane.
h. Der dukkede nogle op til eventet, der ikke havde nogen direkte tilknytning til Niels
Bohr Institutet. De fik lov at være med, da den ansvarlige ikke ville skabe dårlig
stemning. Hvad er protokollen i det tilfælde? Umiddelbart er vores events kun for
medlemmer. Man kan tjekke listerne igennem før hvert event for at tjekke at de
registrerede er medlemmer.
Man kan også lave en løsning, hvor man ikke kan få en billet uden at være medlem.
Vi prøver at undgå faldgrupper til næste event, men hvis denne slags situationer
opstår, er det fint at gå på komprimis med reglerne for at undgå at skabe en scene.

4. Events
a. Generalforsamling: Forslag til lokation er Studenterhuset, men umiddelbart er det
ikke tilgengæligt organisatorisk. Starttidspunktet bliver sen eftermiddag. Planen er at
bestille buffet mad udefra. Vi tænker at bede om betaling for mad i forbindelse med
tilmelding, ca. 100 kr. Der skal indkaldes til generalforsamling mindst 3 uger før
ifølge vores vedtægter. Så invitation og andet PR vil blive igangsat ca. 3-4 uger før
generalforsamlingen. Mathias og Stanislav mødes og planlægger. De skriver en mail
ud til bestyrelsen med planen ca. en uge før alle medlemmer bliver indkaldt.
Billeder fra Carlsberg ligger i Google drive.
b. Barsebäck: Turen kommer til at ligge i juni, så det er på tegnebrættet til den nye
bestyrelse. Overvej at leje minibusser, som vi selv kører, i stedet for én stor bus. Så
skalerer prisen med antal af deltagere. Mathias skriver til Jantzen og hører om han
vil hjælpe med at arrangere transport osv.
c. Jubilæum: Jubilæum for 5, 10, 15, 20 år osv.
Kommer der over 25 deltagere: Fest i NBIs kantine. Bar, barhold og bestilling af mad.
Barhold, oppyntning osv. Hyre 4 studenter med 1000 kr hver.
Kommer der under 25 deltagere: Vælge en restaurant og så kan folk mødes der og
spise. Forslag til restaurant: Romarin. Har et selskabslokale, der passer til 15-20
mennesker.
Under 10: Skriv ud til de interesserede, at der ikke vil blive arrangeret noget officielt,
men de kan selvfølgelig stadig godt mødes.
Forslag til dato er 26/8-17.
Økonomi: Deltagerpris ca. 250 kr. for medlemmer. Der skal dog også betales for
indmelding, så det bliver effektivt 450 kr. pr. person. Betaling sker ved tilmelding.
Skal 5 års (årgang 2012) med? Den årgang kunne komme til at fylde meget og er
måske nærmere knyttet end andre årgange. Men det er umiddelbart relevant for
2012 årgangen at ses, da mange er spredt for alle vinde. Vi tror ikke, at det vil blive

et problem for de ældre årgange, da mange også stadig taler sammen. Bestyrelsen
er positivt stemt overfor at inkludere 2012 årgangen.
Reklame og koordinering med jubilanter påbegyndes inden generalforsamling.
Jubilæum events skal være synlige på hjemmesiden, gerne som sin egen fane.
d. FysikRevy^TM: Arrangere at tage sammen til generalprøve eller fredagsforestilling.
Tal med Tukanatet om, hvorvidt vi kan reservere fredagsbilletter.

5. Vedtægter:
a. Nick og Stanislav vil lave et Google doc, hvor vedtægterne skrives ind og ordlyd,
grammatik osv. rettes til.

6. Evt.
a. Google doc forms må gerne ligge i vores Google drive.
b. Evalueringsmøde med repræsentanter for institutet (Kim Lefmann, Studieleder,
formand for studienævn) hvor der blev nævnt et samarbejde mellem institutet og
alumneforening i forbindelse med at lave arrangementer, hvor folk fra industrien
kan fortælle om deres forskellige jobs.

