Tilstede:
Stanislav Landa, Gorm Steffensen, Rikke Dag, Rasmus Skytte, Mathias Nesheim,
Kim Splittorff (Skype)

Dagsorden:
1. Valg af
a. Ordstyrer
b. Referent
2. Snak med Lisbet om “Alumne-databasen”
3. Status på økonomi og medlemmer
4. T-do listen
5.
6. Evt.

1a: Valg af Ordstyrer
Gorm er valgt.

1b: Valg af Referent
Mathias er valgt.

2: Snak om Alumnedatabasen
Alumnedatabasen:
Lav "ønskeliste" over hvad vi gerne ville kunne gøre - Til en eventuel snak med
Anders.
Gerne skrive til Lisbet mht. alumnefesten i august, så vi kan nå ud til deres
fysik-alumner. Helst skrive før sommerferien.

3: Status på økonomi og medlemmer
Det blev foreslået at man kan tilbyde en gratis øl hvis man melder sig til. Det var i
forbindelse med, at vi gerne vil være mere aggressive i vores rekruttering.

4: To-do listen
Gorm og Stanislav skal lave en overførsels af tegningsretten (laves til
Generalforsamling) ++ Overdragelse af bank rettigheder fra tidligere til nuværende
formand. - Stanislav og Gorm
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 GamMa? (matematikernes) - Gorm
Læg events og planlagte events på hjemmesiden - Rasmus
-> Evt bare et Facebook link som leder til vores gruppe - Gorm
Evt. lave en “Hvordan man bruger Conventus” guide derinde ELLER find et nyt
program i stedet! - Stanislav (Vi bliver formentlig i conventus for nu, og vil diskutere i
fremtiden om den nye KU-løsning.)
Der skal laves en guide til “Conventus” - Stanislav.
Diskutere vores snak med Lisbet, mht. alume-databasen. Vi vil gerne kunne teste
siderne og mulighederne. Vi skal undersøge hvad vi gerne ville kunne gøre.
Vi skal skrive til Lisbet før sommerferien mht alumnefesten i august - Alle
Søg efter nye bestyrelsesmedlemmer !

5: Kommende events
Cliff er boss: Hygge før lørdagsrevyen.
Kildholt holder tale før Revyen om lørdagen (27/04). Ideen er at få samlet nogle folk
der ikke normalt ville komme til revyen.
S11 er booket. Pr. dags dato er der ca 10-15 deltagere (på facebook).
Et par stykker mødes tidligere og bærer drikkevarer.
Vi bestiller pizza og der kan mobile-payes.
Gorm er boss: Ricardo holder tale tirsdag (30/04) om didaktisk institut.
Dejligt spontant event. Afholdes i Aud M. Vi skal have Banneret ind, vi skal have øl
båret hen. Der er åbent for alle, og der er gratis øl til dem der melder sig til
foreningen (som en del af vores nye aggressive rekruttering).
Gorm, Buster, Mathias - Det Store Fancy Event ™
Jørgen Peder, Eske Willerslev som talere. Tale-emner ikke nærmere specificerede.
Dato endnu ikke fundet, men når denne dato er fundet, så tager Mathias igen
kontakt til Geologisk institut. Prisen var umiddelbart omkring 3200 kr for lokalet fra
16:30 til 22:30. Gorm får forhåbentligt snart svar om data fra sekretæren.
Gorm er boss: Fest på Cafeen? sammen med Nanoderne
Afholder i august (formentlig i slut august). Planen var at afholde det en lørdag.
Gorm beholder kontakten med Nanode om dette.

Gorm er boss: Generalforsamling
Gorm gør det. Gerne en weekend allerede kl 14, og så byder vi på Kroket bagefter !
Og evt en øl/drink til folk.
Vi kiggede også på de følgende sidste gang:
- 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.
Buster havde kigget på noget med et “oplæsnings” event:
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.

6: Evt.
Gorm har fået snakket med Emil Bohr og har fået tilladelse til at bruge logoet. Ingen
skriftlig aftale dog.
Godt arbejde! Det er hyggeligt at være hjemme hos mennesker !
Gorm havde tænkt over at evt finde en mere teknisk “talk” på et tidspunkt. “Det er
sexet” - Gorm, 23/04 2019.
Job-events (job-forum). Små, korte oplæg af vores alumner.
Evt fra sidst:
Skal vi have brugerbetaling som standard, bare et symbolsk beløb, så man kan være
mere sikker på deltagerlister?
- Vi føler umiddelbart at det skal være event-specifikt. Vi fortsætter med at
diskutere det ! Vi prøver at holde øje med hvor mange der rent faktisk
kommer, i forhold til hvor mange der står som “interesserede” på facebook.
Lav data på det !
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.

-

“Reaching out” er stadig svært. Vi kunne høre Jens Paaske over hvem han
sender til, når han reklamerer for NB Lectures.

