Tilstede:
Stanislav Landa, Gorm Steffensen, Peter Tunstall, Buster Pedersen, Mathias
Nesheim, Kim Splittorff

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

1a: Valg af Ordstyrer
Gorm er valgt.

1b: Valg af Referent
Mathias er valgt.

2: Status på økonomi og medlemmer
Vi skal se på hvor mange der forbliver medlemmer, og så skal vi revurdere
situationen på det tidspunkt.
Undersøg GDPR regler. Hvad vi må og ikke må, mht om vi må beholde medlemmers
mail osv.

3: Evaluering af afholdte events siden sidste
bestyrelsesmøde
Vi havde et event: Juleeventet i samarbejde med KIF.
Vi blev ca 20-25 medlemmer. Igen kunne vi ikke stole på facebook mht. deltagere.
Bjørn snakkede meget lang tid, men rigtigt godt oplæg.
Rigtig godt med Quiz bagefter, det fik folk til at blive.
Æbleskiver og glögg blev drukket i ustyrlige mængder og var dejligt billigt at lave!

Outreach var besværligt. Det kunne være fedt hvis vi alle kunne sende mails, så vi
kan undgå Facebook. Vi kan sagtens reklamere på Facebook, men vi vil gerne
beholde tilmelding uden om Facebook.
Det fungerede helt fint at holde sammen med KIF, man får flere deltagere og der er
flere til at hjælpe mm.

4: To Do
Lav en opkrævning af kontingent - Stanislav
-> Lav en opfølgning hvordan man fjerner folk som ikke har betalt.
Herunder også “nytårsmail”. Inkluder billeder og kommende events (oplæsning af
bog)
Gorm og Stanislav skal lave en overførsels af tegningsretten.
Skal vi have en hjemmeside ansvarlig? - Spørge Skytte om han kan skrive et par
linjer på Google Drev med info omkring styrelsen af hjemmesiden.
Skal vi have en diplomat ordning med naNODE? - Rikke + Gorm
Kig forbi engang imellem til deres møder, for at holde kontakten og hjælpe hinanden.
Skal vi have en diplomat ordning med GamMa? (matematikernes) - Gorm
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
-> Evt bare et Facebook link som leder til vores gruppe - Gorm
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. Tag kontakt til (Lisbeth Ihlemann) - Stanislav
Vi skal kontakte Bohr familien med hensyn til vores logo - Gorm
Mathias skal have adgang og administrator rettigheder til Google Drev for både
Mathias og Gorm (evt gøre Gorm til ejer) - Mathias
Evt. lave en “Hvordan man bruger Conventus” guide derinde ELLER find et nyt
program i stedet! - Stanislav

Snak med Jeppe Juul om hende der gerne vil have interview om efteruddannelser
(se EVT.) - Gorm

5: Kommende events
Lille event med oplæsning af børnebogen “Finn foton og kvantemekanikken” af
forfatteren selv. Buster forsøger at komme i kontakt med ham.
Målrettet folk der har fået børn, så ikke for sent på aftenen. Lave noget simpelt mad.
Et sted man kan parkere. Evt i en ferie hvor alle andre er på ferie. Evt på NBI
biblioteket !
Tilbyd dette events til VIPPER.
Buster og Gorm
Jubilæumsarrangement:
Luftet tanken om at det afholdes for ALLE alumni. Afslappet; "Kom og hyg", evt
afhold på Cafeen.
Snak med naNODE, vi kan holde med dem.
Gorm foreslår at holde Cafeen åben en lørdag.
Helstegt pattegris.
Læg frem til at folk kan spille ølkroket mm., men uden det er planlagt.
"cafeen for de gamle", så måske ikke for mange unge med (måske kandidater med)
Forslag: Alle kan komme med, men brugerbetaling. Betalende medlemmer kan evt
få rabat.
naNODE foreslår 11. maj. Ugen efter revyen, virker fint tænker vi.
Super tryk på Outreach! Virkelig virkelig aktivt.
Afhold generalforsamling umiddelbart efter dette event.
- Gorm
Et "Flot"/Fancy event.
Noget med en pæn forelæsningssal (Geologisk museum) og det store auditorium,
stedet med det gamle teleskop
Evt få en kok ud i en madvogn. Eller catering, pindemadder, sandwiches eller
lignende.
Eller aftenevent og undgå mad.
Eller afholde på toppen af Mærsk-tårnet (Panum), (tag-lokale).
Eller frederiksberg Campus.
Snak med nogen vi kender så vi kan få det gratis.
Anden ide: Klimaforandringer; historien bag klimakrisen og geofysik; hvornår
begynder man at tænke på det her,
hvornår slog man alarm osv. Kan finde ud-af-huset talere der arbejder med geofysik.

- kunne også være et mindre oplæg blandt andre, så det ikke kun er
geofysikere man interesserer. Men så kunne man også invitere politiske
mennesker og få flere synsvinkler.
Afhold gerne i slut-februar/Marts. Gerne en hverdagsaften.
Kig lokaler og find talere efter.
- Gorm + Buster + Mathias
Ide til fremtidigt event
Der er åbnet et nyt sted der arbejder med AI, det ville folk nok være glade for.
Evt lave et "fremtidsforsknings" event, invitere en kulturforsker, kig på fremtidens
stads; sociale netværk, Big Data, osv.

6: Evt.
Gerne erhverve nye medlemmer til bestyrelsen.
Gorm blev kontaktet omkring efteruddannelsesordninger. De vil gerne høre hvad
man kan tilbyde af videreuddannelse. Evt i form
af enkeltfag.
Gorm lovede at spørge rundt i bestyrelsen om vi havde noget at byde ind med.
Snak med Jeppe Juul om at snakke med "Sanne" om mulighederne. - Gorm
Skal vi have brugerbetaling som standard, bare et symbolsk beløb, så man kan være
mere sikker på deltagerlister?
Vi sender en nytårsmail ud med fremtidige planer (“ting i støbeskeen”) og information
om kontingent og betaling. Desuden også en opsummering over alle events afholdt i
dette år, så man kan se hvad man får.
Vi vil gerne samle mailinglister på Google Drev; her menes rushold-mails osv. Evt
hvis vi kunne sende en mail til en bestemt adresse, som ville have adgang til
samtlige af disse andre mailinglister.

