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

1.Valg af ordstyrer 
Gorm er valgt som ordstyrer 

2.Valg af referent 
Anine er valgt som referent 

3.Status på økonomi og medlemmer 
Der er allerede indbetalt 8000 kr i medlemskontigent. Det er mere end hele sidste år. 
Succes! 
 
Buster foreslår at vi sender en “Hey, meld dig ind i alumneforeningen”-email til de 
rushold, der er ved at være færdige nu. Det drejer sig om Slyngel, Lømmel, 
Slambert, måske også Tait, Mormort, Maxit. Også studiemedlemmer, reklame for et 
fremtidigt event og måske billeder fra tidligere events - Anine, Skytte giver respons 
 
Hvad med permanente reklameplakater på institutet: Meld dig ind, meld dig til 
bestyrelsen, eller henvend dig til bestyrelsen med eventforslag, QR kode til 
indmelding. Printes lækkert? Buster kigger på det 
 
Alumneforeningen til bbiblioteketsfredagsbar: Lægge visitkort generelt. Cliff taler med 
Andrea 
 
Banneret er dødt! I samme ombæring kunne det med fordel redesignes, så det kan 
ses i mørke. Måske bare vores logo på hvid baggrund? Måske på et gult skjold - 
hvad med en reklameridder!??, QR kode til indmelding,  Cliff og Buster ser på det. 

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): Er i gang men ikke færdigt. 
 
Skal vi have en diplomat ordning med GamMa? (matematikernes), ongoing - 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 ? - Rikke 
 
Vi får lavet en liste over officielle poster på hjemmesiden:  
KiF-ambassadør (Rikke), Neural-ambassadør (Cilie), GamMa-ambassadør (Gorm), 
Hjemmeside-ansvarlig (Rasmus), Nanode-ambassadør (Gorm).  - Rasmus  
 
Kontakt med “Parentesen” - Buster 
 
Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - Alle 
 
Tjek “Events” efter dem du står for og gør hvad der skal gøres !  - Alle 
 
Nyt banner (se ovenfor): Cliff og Buster 
 
Reklameplakater (se ovenfor): Buster 
 
E-mail til snarlige kandidater (se ovenfor): Anine 
 
Bibliotekets fredagsbar, visitkort: Cliff 
 
Når alle får en mail med et spørgsmål er det nice at alle får besked om at 
henvendelsen er besvaret. 
 

5.Kommende events 
Food of the Future - Buster, Cilie og Anine 

Ole Mouritzen? Han koster nok noget. Han holdt et spændende NBIA kollokvium. 
Bedre opdatering til næste møde 



Tur til Lund - Gorm og Anine 

ESS er mest en byggegrund, MAXIV er mere lovende. Kell var meget positiv og siger 
at der også er fysikinstrumenter at se på ESS. Next step: Kan vi få Kell eller Kim 
Leffman med som guide? Er der interesse for det blandt medlemmerne (pinligt hvis vi 
er for få)? Måske skal vi lave økonomisk binding, f.eks. betale frokost på forhånd, evt 
gratis for medlemmer 

NaNodens A-kraftsevent 19/3 - Gorm, Anine, Nesheim 
Der mangler PR på mail, man kan invitere alle medlemmer af facebookgruppen - det 
er smart, Cliff foreslår at dele i forskningsgrupper, husk at spørge om at tage billeder 
og at tage billeder. Det kunne være nice, hvis der er en, der kan hjælpe Nesheim på 
dagen (Anine står for drikkevaresalg) 

Fremtids elnet/energiforsyning - Gorm 
Er stadig under planlægning, har spurgt Annika, Rikke og Skytte foreslår Ørsted 
(Gitte Frydenvang, TIne Bryder Nielsen), Buster har en sviger-bror i HOFOR (?) 
Ide - to talere: En tør ekspert “Hvordan er elnettet i dag?”, en grøn omstilling-type 
“Hvilke udfordringer står vi over for?”  

Revyevent? - Anine og Cliff 

Sidste år: Intro før lørdagsforestilling - hvad kendetegner årets show, nye personer, 
hvad er der sket i år etc.? 10-15 deltagere, meget hyggeligt 

Billetbestilling gennem BAA til fredag 

Man kan overveje om det er mere relevant med oplæg inden fredagsforestillingen…? 
Det må vi finde ud af sammen med revyen. Kommer vores kernemedlemmer til 
lørdagsforestillingen? Er det relevant for forældre i fredagspublikummet? Måske 
Helle? 

Medicin og machine learning - Buster og Cilie 

Fundet speaker: Personlig medicin, nice med god behandling men hvad med det 
etiske i store datasæt over folk? Buster har hørt ham, han var nice! Ny studieretning i 
helbred og data(?) Buster taler med dem til Åbent hus og folk fra Panum - i 
Panumtårnet? 

Børneevent udendørs en weekenddag i maj/juni? 
Legetøj, kage, saftevand, event af en slags: legestuen?, ulab?, fysikeksperimenter 
man kan røre ved - ikke-newtonsk væske, varmeledningsevne,  

Festevent ala cafeen? til sommer? 

Hvis det bliver en årlig tradition, vil antallet bygge op (måske). Let og billigt at book c? 

Gymnasielærere til workshop 17/4 - Kim (indspark på mail) 



Måske et event hvor de møder alumner i industrien? Vi er ikke helt sikre på, hvad 
Kim tænker og derfor heller ikke hvordan vi forholder os til det. 

Hvordan søger man job som fysiker? - Anine, Rikke 
Recruitere - hvad er det I hyrer fysikere til? Vis mig din jobansøgning, det kunne 
være en studiekreds, det kunne være et stort event med flere oplæg og 
arbejdssessions, det kunne også være fedt at have det som en permanent ressource 
på vores hjemmeside - ansøgning/cv med kommentarer fra recruiter og DM/IDA, 
aftagerpanelet vil være oplagt at tage kontakt til, IDA/DM - cv, hvordan skriver man 
ansøgninger.  

6.Evt. 
Mobilepay ja/nej: Det koster 650 kr/år. Er det det værd? Vi tror flere betaler 
medlemskontigent og det er lettere lige at købe en ekstra øl til et event etc. Vi 
beslutter at det er det værd. 
 
Det kunne også være nice at spørge medlemmer hvilke slags events de synes er 
fede eller nye forslag. 
 
Næste møde slut marts, Gorm sender doodle. 

 
 
 

 
 


