
Tilstede: 
Stanislav Landa, Gorm Steffensen, Rikke Dag, Rasmus Skytte, Buster Pedersen, 
Anine Borger, Asbjørn Cliff, Cilie Feldager, Mathias Nesheim. 
 

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 
 
Læg events og planlagte events på hjemmesiden - Rasmus  
 
Sørg for at vi alle er administratorer på Facebook gruppen - Rasmus 
 
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. 
(Diskuter igen til næste møde) - Alle 
 
Vi skal tage kontakt til Lisbet og høre om hvor langt alumne-databasen er.. Er den 
online ? - Mathias 
 
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 
 

4: Kommende events og brainstorm 
Jubilæum-event: (Gorm, Mathias, Buster) (Måske Oktober ?)  
Gorm foreslår vi holder en større fest for vores medlemmer her i efteråret. Festen 
med Nanoden blev ikke til noget, så vi prøver at holde noget selv.  
 
Oplæsning/familiedag: (Rikke, Buster, Anine) (Måske December ?) 
Buster har forsøgt at få fat i forfatteren af “Finn Foton” for at holde en 
bog-oplæsning, men uden held. Men vi kan holde et lignende event; enten en anden 
forfatter, læse op selv. Skal nok afholdes en weekend, da målgruppen er familier 
med børn.  
 
Tur til Lund!: (Gorm, Anine) 
Få en rundvisning, høre nogle talks, restaurant i Lund om aftenen. Et heldags-event 
en weekend. Måske hellere omkring forår/sommer.  
 
Machine-Learning + AI + Medicin: (Buster, Cilie) 
Oppe i Mærsk tårnet. Evt. få en læge og en Machine-learning person ind som kan 
snakke om det samme. Her skal vi have undersøgt bookning af Mærsk tårnet. 
Medicin-foreningen “Synapse” kunne være cool at tage fat i ! Måske gøre det i 
samarbejde med dem. 
 
Karriere-event-dag / jobmesse: (Rikke, Rasmus, Asbjørn, Anine) (November) 
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.  
 
Tekniske talks: (madevent: Anine, Cilie, Buster)  
Kunne være fedt at holde endnu en teknisk talk, ligesom Seaborg, CPH Suborbitals. 
Det kunne være dem fra DTU der laver raketter.  
Eller nogen der laver grøn energi / grøn teknologi ? Måske noget generelt om selve 
El-nettet.  
Mad-event ? Der er en på biocenteret der forsker i tilberedning af mad og så 
kombinere dette med en smagning eller lignende. Smage specielle ting? Buster er 
sulten (han har gode ideer ! Et eller anden type Science-tasting) 
 
 
Se andre event ideer i “Ideer til events”. 
 

5: Evt. 
Skytte er nu hjemmeside ansvarlig  
 

- Vi vil gerne kunne sende mails ud til alle, i daglig brug.  
- Se liste på medlemmer (uden mere besvær). 
- Kan man skrive noter på navne ? Eller lave kategorier ?  Vi vil gerne kunne se 

om folk er studerende(master), “har-betalt” og “har-ikke-betalt”.  
- Søgefunktion, kan man søge på sit navn ?  
- Kan man sende mails til sub-grupper ? Eks. alle “har-ikke-betalt”? 
- Kan man se folks nuværende job/stilling? 

(Snak med Stanislav om andre ønskede funktioner) 
 
Vi snakkede om at få lavet MERCH! Evt. visitkort vi kan give til events, så folk kan 
tilmelde sig senere. Asbjørn vil gerne tage denne.  
 
 
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.  
 


