0) Hyggesnak
1) Formalia
Referant: cliff
Ordstyrer: Jeppe
2) Øko \& Medlemmer
Stanis:
3570 kr på konto
Ingen nye medlemmer
3) Jubilæum:
Cliff:
Vi fik ikke nok deltagere, så eventet blev afslyt
Jeppe:
Vi startede i Februar med at høste folk ind, til at hjælpe med at arrangere. Det var folk
umiddelbart ikke friske på.
Konklusion: Det er svært at arrangere en fest for folk som ikke er fra ens egen årgang.
Kim:
Man kan overveje at lægge eventet på et andet tidspunkt end august.
Jeppe:
Det er måske ambitiøst at satse på 20\% af medlemmer og stadig forvente 30-40 personer
kommer.

4) Barsebäck
Marieke:
Forslag ligger på G-Drive
Vi skal have valgt mellem de to forslag, så sætter Marieke og Jantzen i gang med at
kontakte Bärsebeck og lave PR.
Den 7. oktober. Rundvisning tager 2.5 timer. Der er fundet et sted på en havnekro hvor vi
kan spise sammen for egen regning.
#1 forslag:
9.00 Kører fra NBI
10.30 Ankomst på Bärsebeck
10.30 - 13.00 Rundvisning
13.30 frokost
16.00: Tilbage på NBI
#2 forslag:
10.30: Kører fra NBI
12.00: Frokost
14.00 - 16.30 Rundvisning
17:30: Tilbage på NBI

Vedrørende transport:
Vi kan lægge op til at folk der har bil kører, og så kan vi organisere og dele folk op imellem
disse.
Ellers kan vi også bruge GoMore, til at leje biler til folk, og igen hjælpe med at organisere.
Forslag #1 er umiddelbart at foretrække, men #2 kan overvejes hvis det passer Bärsebeck
bedre.

5) Speciale AMC
22. september, klokken 4
Kim:
Jeppe kommer og holder tale
Studieleder også
Måske også institutleder
Kandidaternes vejledere bliver også inviteret.
Interne fra NBI vil gerne hjælpe til.
NBI betaler for bobler.
Stine Vest vil gerne hjælpe til.
Rasmus spreder ordet, inklusiv facebook og hjemmeside
Deltagere får også mulighed for at få en Bohr-Godfather t-shirt
Omkring 80 personer er blevet færdige hen over det seneste år. Vi håber på at ~50\% af
disse deltager, og så nogle af deres vejledere også
5.a) Banner: Cliff stiler efter at have banneret færdig til eventet
Prisen er cirka 1.000 kr
6) 5x15 min talk
Marieke og Jeppe har ikke haft møde endnu
Skytte har snakket med en fra Politiets cyber-crime afdeling. Han vil gerne
Vedørende dato: Cirka November - en sen hverdags eftermiddag. Man kunne starte 16.30
Vi skal have fat i fagrådet vedrørende eventet.
Anine (PhD aktivitetsgruppen) er også interesseret
Kontakt også master-intro vejlederne og få emails til de nye kandidat-studerende.
Kim: Overvej om 5 talks bliver måske for meget. Man kunne vælge 4 i stedet for at gøre det
mere overskueligt.
Marieke:

Man kunne overveje at rykke dette til sen vinter, så det kommer tættere på kandidaternes
deadline. Så måske Februar.

7) Seaborg:
Cliff: har snakket med Eirik fra Seaborg. De vil meget gerne komme og snakke og er
umiddelbart fleksible med tid og emne.
Kim: Brug 15 minutter på at kværne noget fysik igennem
Det kunne være fedt at komme meget ind på de sosio-politiske aspekter generelt
En hverdag i November, sen aften, efter aftensmad. Eventuelt 19:30
Vi holder det i et auditorium på HCØ
Vi inviterer folk til 30 minutter inden, og sørger for snacks og drikke inden og efter eventet
Vi kan booke sydenden til hygge inden og efter.
Man kunne overveje at invitere Nanoden til eventet også.
Rasmus og Cliff prøver at at finde en dato inden Kandidat AMC

Generelt:
Marieke: Vi skal virkelig overveje om det kun er medlemmer der kan deltage til vores events.
Dette er alle enige i - bortset fra "Kandidat AMC"

8) Andre Alumni-foreninger
Skytte og Jeppe er ansvarlige, og kigger på det snart^{TM}
Der er Nanode, MAT og dem på DTU.
Spil med åbne kort, og brug dem til at splejse store udgifter
Sørg for at få lavet samarbejdsaftaler med de andre foreninger.
De kunne f.eks. supplere med en speaker til 5(4)x15 eventet.
9) Ølsmagning
Stanis er ansvarlig.
Har ikke fået kigget på noget endnu. December og Januar er ikke gode måneder for dette
event. Februar kunne være et godt bud.
Kim: Man kunne invitere nogle fra et mikro-bryggeri, og høre om hvordan vi startede op osv.
Eventuelt på bryggeriet.

Jeppe: Hvis vi holder det i egne lokaler - kan der være praktiske udfordringer i forbindelse
med glas og opvask.
10) Evt. + Næste møde:
Hvordan skal vi informere om vores events.
Bortset fra at poste på de forskellige grupper, kan vi også sende mails ud med hvert event, i
disse mails kan vi også nævne de næste events.
Skriv også i mails at alle oplysninger kan findes på vores hjemmeside.
Stanis: Alle fælles beskeder kan let sendes ud med Conventus.
Næste møde:
Hjemme hos Marieke
Tirsdag den 3. oktober:
19-21
Nygårdsvej 41 d, 3.th
Møde i november:
Tirsdag den 21. klokken 20-22

