
Referat 
Tilstede: Rasmus, Rikke, Buster, Asbjørn og Cillie 

1.Valg af ordstyrer 
Rikke er valgt som ordstyrer 

2.Valg af referent 
Rasmus er valgt som referent 

3.Status på økonomi og medlemmer 
Vi har ca 8000 kr på kontoen. (Slut september tal) 

Der virker til at være styr på økonomien. 

Nesheim er ved at få adgang til kontoen. 

Vi skal huske at rekruttere medlemmer til vores events. Vi glemte fx visitkortene til 
Jobeventet. 

Vi kan sende hjemmeside linket ud på facebooksiden stadig væk. 

De internationale har svært ved gennemskue hvordan man bliver medlem. 

Vi kan også have et introduktionsslide til  vores events, hvor vi lige har hjemmesiden 
med. 

4.Tjek af todo 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 - Mathias (undersøg processen til overdragelse af 
bankkonto og noter den, til fremtidig brug). 

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 

Kontakt med KiF? 

Kontakt med “Parentesen” - Buster 

Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - Alle 

- Buster foreslår Mads Kruse 

Tjek “Events” efter dem du står for og gør hvad der skal gøres !  - Alle 

Lav et introduktionsslide som vi kan have med til events. - Cillie og Cliff 

- Hvem vi er. 
- Vores hjemmeside / sociale medier 
- Opfordring til at melde sig ind i bestyrelsen 
- QR kode. 

 

5.Evaluering af events 
Dinner and Party 

Overordnet var det en succes. 

Der kunne være rart hvis vi kunne få flere af de gamle ind. Der var mange PhD’er / 
studerende. 

Der var kaos med hvor vi kunne lave mad, da RUM var lukket. 

Vi glemte at tage billeder. 

 

Job opportunities for Physicists 

Igen er det en meget stor succes 

Der var ca. 70 deltagere. 

Folk virker glade for det. 



VI købte næsten en perfekt mængde drikkevarer  - Spørg Anine om hvor meget vi 
købte. 

Det ville have været en god mulighed for at rekruttere til foreningen og bestyrelsen - 
men det gjorde vi ikke.  

Vi glemte at tage billeder 

6.Kommende events - næste år? 
Family Day - Rikke, Buster og Anine 

12. December 

15:30 Gløgg og æbleskiver 

16:00 Finn foton oplæsning 

17:30 Aftensmad 

18:30 Legestuen kommer 

Bogsalg - Måske foreningen giver rabat (betaler noget af bogens pris). 

 

Vi pøver at få BSC til at reklamere for eventet 

VI kan tage kontakt med NaNODE og høre om de vil være med. 

Vi kan også skrive til KIF og høre om de vil være med. 

 

Spørg Søren Granat om at lave en karikaturtegning ti eventet.  

 

Skriv evt. til folk fra 5f malingen listen 

 

Asbjørn vil gerne hjælpe med at lave kødsovs i weekenden. 

 

Food of the Future - Buster, Cillie og Anine 

“Nytårskur” 



Engang i Januar. Før den 18. 

Vi skal snart have en dato lagt fast. 

Anine har kontakt til gastrofysik-forskeren 

Vi bør få fat i nogle fra gammel-LIFE om fremtidens mad (klimaforandringer / 
overfiskning mm.) 

Vi vil gerne finde et fedt område vi kan holde eventet. Helst hvor man kan være 
stående. 

 

Hvis vi har kapacitet nok i eventet: 

Her kan vi overveje om dem fra gammel LIFE har en alumneforningen som vil være  

Og tage kontakt til KIF/ BSC 

 

Generalforsamling - Gorm og Nesheim 

Vi skal snart indkalde til den, hvis den skal foregå i starten af Januar. 

 

7.Evt. 
Vi kan overveje at lave mere kontakt med BSC - For eksempel kan vi have en 
ambassadør 
 
Til dagsordenerne ville det være en god ide at have “Status fra ambassadørerne” så vi 
husker at få skrevet til dem og hørt om deres planer. 
 
 

 


