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1a: Valg af Ordstyrer 
Gorm er valgt. 

 
1b: Valg af Referent 
Mathias er valgt. 

 
2: Status på økonomi og medlemmer 
Det ser fint ud med pengene, men måske lige lidt for mange… Vi skal finde ud af 
hvordan vi kan få brugt lidt mere - evt give noget mad og øl gratis.... 
 

 
3: Evaluering af afholdte events siden sidste 
bestyrelsesmøde 
Der har været afholdt et enkelt Zoom event, (eneste mulighed grundet Covid 19). Det 
fungerede fint, ca en 30 deltagere. Mathias Elberg var taleren, snakkede om bio. 
 
Det blev forslået at have et par optaget events (evt med Zoom) så der er mulighed for at 
se eventet, selvom man ikke selv kunne være der. Kunne være fedt at have på 
hjemmesiden, lægge et par klip op.  
Vi kunne undersøge hvordan institutet optager undervisninger (hviket de nemlig gør).  



 

4: To Do  
Husk GDPR om folks mails.- Nesheim 
 
Skal vi have en diplomat ordning med GamMa? (matematikernes), ongoing - Gorm  
 
Lave en “hvordan man bruger Conventus som økonomi-ansvarlig” - Nesheim 
 
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 
 
Slet amassadør-roller på hjemmesiden, da de er for interne. - Rasmus 
 
Kontakt med “Parentesen” - Buster 
 
Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - Alle 
 

5: Kommende events 
Tur til Lund, Sverige. Keld og Kim Lefmann lyder frisk på det. Max4 skal være helt 
åbne og klar på at have os på besøg. De kommer også til at have en stor backlog af folk 
der skal have udført deres eksperimenter, så det skal også være overstået. 
Vi burde IKKE genoplive ideen endnu. Vi tænker umiddelbart efter Jul. 
 
Food of the Future. Afhænger af hvornår Buster bliver færdig. Der var kontakt til en 
PhD der gjorde noget med vandmænd. 
 
Vi fik NÆSTEN afholdt et atomkraft event. Men så kom Corona… 
Gorm kender en der har lavet en “Atomkraft - Ja Tak” forening, det lyder spændende! 
 
Medicin-event på Panum. 
 



Elnet og fremtidens energiforsyning. Lidt sat på pause. Gorm ville gerne prøve at 
skrive til nogen - evt. Kommunen.  
 
Udendørs event. 
Legetøj, kage, saftevand, event af en slags: legestuen?, ulab?, fysikeksperimenter man kan 
røre ved - ikke-newtonsk væske, varmeledningsevne,  
 
Måske have et juleevent - men afholde det i Januar tænker vi. Og det kunne være fint 
at gøre det en weekend, så man ikke skal bruge en hel arbejdsdag på det. Måske 
længere væk fra jul, og så gøre det til en “hygge-event”. Oplæg fra legestuen var super 
godt. Bog-oplæsning var lidt mindre vellykket.  
 
Endnu et fest-event på Cafeen, da det nu er dejlig nemt at booke cafeen. Måske rent 
faktisk kunne grille - så kan folk selv tage mad med? Måske man kan låne de grill der er 
på studiet? De skal dog så rengøres og flyttes rundt på.  
Tage kroket med! Skal cafeen lukke ned kl 12 - snak med dem om dette? 

Gorm: Tage kontakt til Cafeen.  
Nesheim og Rikke: Backups.  

 

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.  
Anine kender vistnok en recruiter! 
Rikke står for hoveddelen. 
 

Job-opportunity: Rikke holder rettet. Gorm og Rasmus også. Anine vil gerne kontakte en 
recruiter hun kender. 
En “Early-Career” scientist. Rasmus snakker måske med Liselotte. Hun sagde dog, at det kunne 
være lidt underligt at skulle stå at åbne lidt op for folk som hun så senere skal hverve... 
Kreuf fra DTU? Nogle af de yngre folk derfra under ham? 
Måske Svend også? Han har prøvet nogle forskellige ting nu, kan fortælle om de forskellige 
arbejdstyper. Arbejdsforhold osv. 
Dette event kunne være vores “return to normalcy”. 
Snak med Jophiel om hans job! 

 



 
Nye events: 
Når der bliver åbnet op for NBB, så kunne det være super sjovt at prøve at komme over 
at se det! 
Man kunne bruge det som lokation til et event? Måske opvarmning til Revy?  
 
Hvad med et nyt prestige event?  

Altså ligesom Eske, eller Carlsberg-event. 
Første step er at finde en taler… Grøn omstilling og energi er stadig gode bud på 
emner. Måske afholde et event på Amager forbrænding, som nu er en ski-bakke. 
 
Fra Corona har vi kunne se at vi ikke er selvforsynende, måske man kunne finde på 
noget med det? 
 
Et teknisk event med Dansk flyvevåben? Snak med Jophiel om hans job, måske! 
 

6: Evt. 
Vi kunne undersøge, med et lille spørgeskema, hvor alle vores medlemmer er endt henne? 
Noget i stil med “første job”, “nuværende job”, “hvordan fik du første job”. Universitetet ville også 
rigtig gerne vide hvor folk endte henne! 
 
Skifte væk fra Conventus til det der Alumni-halløj? 

Snak med Lisbet. 
 
Næste møde om en 3-4 uger tænker vi. 


