Tilstede er: Gorm Steffensen, Rikke Dag Randløv, Rasmus Skytte Eriksen, Stanislav Landa
og Buster Pedersen.
Dagsorden
1. Valg af
a. Ordstyrer
Gorm vælges som ordstyrer
b. Referent
Rasmus skriver referat
2. Status på økonomi og medlemmer
Vi har 3800 kr på kontoen. (Når NaNode har betalt for Suborbitals eventet)
Og ca 1000 kr kontant.
Gorm foreslår, at vi laver opkrævningen i forbindelse med et event hvor det
kræves/er fordele for folk som er betalende medlemmer. Og at vi så får tjekket at
listerne af medlemmer er opdateret.
Til suborbitals eventet blev der solgt for 354 kr øl.
Det vil sige den reelle udgift var 1000 kr for eventet.
Planen er at vi opkræver i begyndelsen af Januar
I begyndelsen af Februar laver vi en reminder
og I begyndelsen af Marts udmelder vi folk
I forbindelse med den nye formand, skal vi ændre de tegningsberettigede
Der kommer en guide til dette på google drevet.
Telefonnr. er afmeldt, og vi er overgået til den nye MyShop som virker rigtig godt.
3. Evaluering af afholdte events siden seneste bestyrelsesmøde
Rikke og Marieke lavede et nice event med NaNode hvor Copenhagen suborbitals
kom og fortalte om deres arbejde
Det kostede 2000 kr i alt som blev fordelt lige mellem os og NaNode.
Deltagertallet var lidt for lavt. KIF og Gorm foreslår at vi laver en specifik tilmelding og
ikke bruger facebook. For eksempel via programmet EventBrite eller Conventus.
Til ScienceFaction skulle man købe en billet som så kunne byttes til en øl i baren til
eventet.
Vi skal forsøge at bruge mere fast tilmeldingsform.
Vi afventer penge fra NaNode, men de er blevet fortalt at de skal betale
Og NaNode vil gerne lave flere arrangementer sammen.

Gorm snakkede til Alumni Celebration. Fejring af de nye alumnier.
Gorm fortalte om hvem vi er, og hvilke slags events vi lavede.
Der var mulighed for at melde sig ind, men det var der ingen der gjorde (måske fordi
det ikke blev promoveret nok / eller for meget fest - stemning ).
Stanislav foreslår at lave nogle blanketter hvor folk kunne skrive deres mail på, og så
kunne vi skrive til dem.

4. Kommende events
Buster og Peter har kigget lidt på en Quiz aften
Buster kan nok skaffe nogle fustage haner, så man lave en sjov hyggelig aften

Gorm og KIF laver et julearrangement i december (Torsdag den 6. Dec)
Det foregår i NBI Kantinen fra 16-18 (der er booket til 22)
Det bliver et Kom-Og-Mød mellem KIF og BAA, hvor der skal være gløgg og
æbleskiver hvor det er meget uformelt.
Måske få en professor til at fortælle noget sjovt om julen, eller hold en slags quiz.
KIF vil gerne fortælle om det via deres kommunikationskanaler.
Gorm vil gerne finde en person at lave eventet med, som vil hjælpe med
arrangementet
Rikke melder sig til dette.
Det maksimale er omkring 40 mennesker, og der er nogle spørgsmål omkring
hvordan det skal finansieres.
Gorm foreslår en symbolsk pris, som byttes til gløgg og æbleskiver.
Stanislav har en elektrisk gryde som kan bruges til formålet.
Det skal lægges på hjemmesiden.

Buster foreslår en event hvor man læser op fra en børnebog som hedder “Finn
Foton..”
Det kan være svært at få fat i børnefamilierne.
Kan lægges i weekenden
Måske boller og Kakao til dem som møder op.

Cliff og Rasmus holder på tirsdag et møde sammen med en gruppe fra
Jubi-Revyen.
Tilsammen vil vi holde et mini-event før Revyen, hvori der også kommer noget
reklame
for vores forening. Jeg sender en mail ud efter det møde på tirsdag med flere
detaljer.

Måske kan vi få plads på pauseskærmen i revyen? Eller i programmet? Kan vi give et
lille beløb til Revyen for at det?.

Gorm vil gerne have vi holder endnu en jobmesse.
Det event hvor vi fik 4 folk udefra til at fortælle om verdenen udenfor
“Job opportunities for physicists”
Gorm, Jens, Rikke havde meldt sig til at kigge på dette event.
Planlægningen skal snart igang
Eventuelle talere. Frederik fra Cybercrime, Bakke fra industrien, en fra Gymnasiet /
andet. IT Konsulent?

Planen er at vi holder tre events før jul
De kan allerede nu lægges på hjemmesiden.
Jubi-revy, Job opportunities og KIF eventet.

Buster kan snakke kort med Søren Granat om der er mulighed for noget samarbejde
med Bohr Social Club.

Buster snakker med en fra Planetariet om muligheder der.
Optimalt vil Gorm gerne have at der var tre events om året.
Et simpel jubilæumsevent
Det kunne fx være på Cafeen? som kan være hvert år.
Her kunne man for eksempel have en anekdote konkurrence.
Job opportunities for physicists.
Et prestige event
Fx. et event på planetariet.

5. Evt.
Næste bestyrelsesmøde Midt/Slut November
- Tæt på KIF arrangementet
- Opfølgning på prestige event
Foreningens logo er baseret på Niels Bohrs våbenskjold, som ikke er offentligt
domæne. Gorm foreslår at vi tager kontakt med Emil Bohr, om hvad deres holdning
er til dette.

Skal vi målrette BAA mere mod udenlandske studerende?
Skal vi gøre arrangementerne engelsk per default?
Skal vi lave reklame til deres mailinglister direkte?

Todo
Læg referat af generalforsamlingen op på hjemmesiden (2018-06-01) - Rasmus
Lav en opkrævning af kontingent - Stanislav
-> Lav en opfølgning hvor man fjerner folk som ikke har betalt.
Gorm og Stanislav skal lave en overførsels af tegningsretten.
Skal vi have en ny viceformand? - Gorm og Marieke
Læg bestyrelsesmøderne på hjemmesiden (x2) - Rasmus
Skal vi have en diplomat ordning med NaNode? - Rikke
Læg billeder fra events op på hjemmesiden? - Gorm skaffer billeder
Opfølgning på Todos:
Ikke gjort endnu
Oversigt over bestyrelse opdateres på nettet. - Rasmus
Overdragelse af bank rettigheder fra tidligere til nuværende formand. - Stanislav
Ingen update:
Engelske vedtægter skal kigges igennem og opdateres. - Marieke
(Dette punkt skal måske droppes)
GDPR skal undersøges yderligere, så vi kan leve op til kravene. Der tages kontakt til
KU igen. - Stanislav

