
Tilstede: 
Mathias Nesheim, Gorm Steffensen, Anine Borger, Rikke Dag, Kim Splittorff, Mikkel 
Schmidt 

 
Dagsorden: 

1. Valg af 
a. Ordstyrer 
b. Referent 

2. Status på økonomi og medlemmer 
3. Kommende events 
4. To Do 
5. Evt. 

 
1a: Valg af Ordstyrer 
Gorm er valgt. 

 
1b: Valg af Referent 
Mathias er valgt. 

 
2: Status på økonomi og medlemmer 
Samme status som sidst på medlemmer og økonomi. SimpleSite betaling er nu sat 
automatisk op til at blive betalt af Mathias - og kontaktoplysninger er også opdateret til 
Mathias’ også.  

 
3: Kommende events 
“Atom-kraft Ja tak” event. Gorm står for denne, Theis Palm inviteret til den 8. Oktober. 
Nanoden vil gerne være med, så det er vi glade for! Vil gerne booke 2 lokaler på 
instituttet til at afholde det i. Vi skal skrive hvordan vi vil overholde Corona-reglerne. Vi 
vil holde øje med HVORNÅR folk har skrevet sig på, så vi kan lave en prioriteret liste 
hvis nu vi bliver for mange. Vi betaler for øl og betaler for transport til Theis - og 
overnatning! (evt. Bare 500 kr tilskud til overnatning).  
Vi skal huske at sige til Theis at eventet bliver på Engelsk! 

NOTE: Må max købe 2 øl pr mand! 



 
Job-opportunity event. 
Rikke har fået gode svar på hendes anmodning om CV’er, samt en der fortæller hvad 
han leder efter når han hyrer fysikere. Anine har fanget en recruiter, hun vil gerne være 
med. Sven vil også gerne.  
Der var snak om måske at lave et recruiting event - men vi spørger Marie Mørk om 
hvad hun havde forestillet sig. For nu tænker vi at holde bare Job Opportunities eventet. 
 
Endnu et event vi håber at kunne holde er cafeen eventet, hvis der bliver åbnet op. 
 
Måske endnu en teknisk talk - evt. Jophiel om jagerfly? 
 
Mikkel: Konference for fysik-studerende i 2021. De vil gerne afholde et recruit-event i 
forbindelse med dette! 
 
 

4: To Do  
Husk GDPR om folks mails.- Nesheim 

Snak også med Lisbet om denne! Den generelle Alumniforening har sagt de 
gerne vil hjælpe til med denne. 
Anine mente det var dokumentet “Member Registration Form” der var et problem, da 
alle BESTYRELSESmedlemmer kan tilgå denne. Måske acceptabelt at man kan se det 
i Conventus? 
 
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 
 
Banner er gået i stykker! Vi snakkede om endda at få bestilt et banner med et nyt 
design. Rikke, (Gorm) 
 
 
 

6: Evt. 
Link til Linked-In gruppe på vores hjemmeside er ikke et direkte link (linket er korrekt - men man 
kan ikke trykke på det). Rasmus klarer denne! 


