Tilstede:
Gorm Steffensen, Buster Pedersen, Anine Borger, Asbjørn Cliff, Cilie Feldager,
Mathias Nesheim, Kim Splittorff.

Dagsorden:
1. Valg af
a. Ordstyrer
b. Referent
2. Status på økonomi og medlemmer
3. To-do listen
4. Kommende events og brainstorm
5. Evt.

1a: Valg af Ordstyrer
Gorm er valgt.

1b: Valg af Referent
Mathias er valgt

2: Status på Økonomi og Medlemmer
Styr på det ! Der er en del penge på kontoen og vi har flere medlemmer end sidste
år.

3: 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 diplomat ordning med GamMa? (matematikernes) - 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.) - Mathias
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.
(Diskuter igen til senere møde) - Alle

Vi skal tage kontakt til Lisbet og høre om hvor langt alumne-databasen er.. Er den
online ? - Mathias
Undersøg vores offentlige mails “contact@bohr-alumni.dk” og
“treasurer@bohr-alumni.dk” , duer disse ?
Kontakt med KiF ? - Rikke
Vi får lavet en liste over officielle poster:
KiF-ambassadør (Rikke), Neural-ambassadør (Cilie), GamMa-ambassadør (Gorm),
Hjemmeside-ansvarlig (Rasmus), Nanode-ambassadør (Gorm). - Rasmus
Tilføj nye medlemmer - Rasmus
Kontakt med “Parentesen” - Buster
Spørge Stanislav om “Member registration Form - svar”. Bliver den opdateret via
conventus ? Den er ret ny og opdateret - Mathias.
Cafeen? bookes til 2. november.

4: Kommende events og brainstorm
Jubilæum-event / Fest: (Gorm, Mathias, Buster)
Cafeen? er ledig den 02/11-2019, så denne dag er mulig.
Rengøring skal vi klare selv (måske bare os, dagen efter)
Nøglebærer er gratis (de drikker og spiser gratis)
Vi sælger formentlig til Cafeen? priser.
For alle alumni-medlemmer - formentligt MED vores kandidatstuderende.
Vi kunne godt tænke os at have en form for betaling, så vi ved om folk kommer.
Vi vil gerne lave mad (noget lignende pasta-salat).
Ide: Vi kunne dele den op, så vi havde vi et lille for-event hvor gamle alumner kunne
præsentere hvad de laver nu og hvor de er (for eksempel), efterfulgt af aftensmad og
mingling, hvorefter vi så tager på Cafeen? (kunne åbne kl 20 for alle). Dette ville
også løse medlem/ikke-medlem problemet, idet Cafeen? ville være åben for alle
(kandidater og op.)
Måske holde før-eventet på NBB ?
Madevent:
Bæredygtig mad / fremtidig mad. Enten noget insekt noget, eller tørrede vandmænd
og tang. Dette er den overordnede retning. Der vil være noget fagligt oplæg og
smagning efter.
De vil forsøge at få videnskabelige talere (fra fødevarevidenskab), men ikke

nødvendigvis om maden selv, men måske mere om hvilke problemer vi kan støde på
madmæssigt i fremtiden.
Formentligt efter Jul. Evt brandet som et nytårs-event i Januar.
Formentligt ikke suuuuper billigt. Vi håber at kunne lokke mange deltagere til, så vi
kan skære lidt ned på prisen.
Øl-event:
Skans bryggeri - hun lavede tidligere et rigtig godt oplæg (Cilie havde hørt), så
hende kunne være cool at få ud.
Buster kendte nogen der lavede noget om “Instant ølbrygning” og andre.
Umiddelbart efter mad-eventet.
Oplæsning/familiedag: (Rikke, Buster, Anine) (Måske December ?)
Ikke snakket nærmere om, måske hygge med en weekend i December.
Karriere-event-dag / jobmesse: (Rikke, Rasmus, Asbjørn, Anine)
Oplæg fra folk i erhvervsliv. Afholdes 19/11.
Tekst fra sidst: Samme som vi har gjort før, hvilket har været meget elsket. Vi
kunne forsøge at lave en form for “jobmesse” ligesom Nanoden. Rikke har oplevet
noget lignende, hvor de forskellige boder fik små “lyn-talks”, hvor de fik 2 minutter til
lige at præsentere dem selv. Det kunne være fint at have en del fysikere komme og
fortælle om hvor de arbejder. Kunne være fedt at få en fra Academia, så man kan
høre mere om hvordan det liv er, hvilke udfordringer der er osv.
Det bliver nok 3 oplæsere.
Afholdes på engelsk, så det kunne være fedt at lokke flere internationale med til
eventet.
Plan A: En fra Academia, en fra industri og endnu en industri (eller gymnasie-lære).
Kim kender: Jeppe i Danske Bank, (en anden som Cilie kender - hun havde
præsenteret for hans klasse - Jeppe Villads). Person fra Biofysik: Jufred.
Tur til Lund! (eller andre steder): (Gorm, Anine)
Formentligt for en mindre gruppe mennesker.
Lund: Ret billigt med bus. 1-dags arrangement. Formentligt til foråret engang.
Hamburg: XFEL, det sted hvor Robert er. 5 timer i bil, så nok med overnatning. Ikke
stå for logistikken mht. transport, men fortælle folk hvilke tog der går og hvor man
kan sove. Formentligt en 10 stykker-ish. Formentligt til efteråret.
Kunne være fint at spørge medlemmerne om hvad de synes, om der er interesse for
det, osv.
Machine-Learning + AI + Medicin: (Buster, Cilie)
Formentligt engang efter mad-eventet, så sættes lidt på hylden for nu.

5: Evt.
Der er blevet lavet visitkort!
Underskrift på bestyrelsesoversigten.
Kun for kvinder hacking event “Women Hack” - 16/11 - Kim har tilbudt at hjælpe dem med at
finde lokaler, og måske hjælpe lidt med at brande/promovere det. Asbjørn vil gerne hjælpe til
med dette.

