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Dagsorden: 

1. Valg af 
a. Ordstyrer 
b. Referent 

2. Status på økonomi og medlemmer 
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4. Skift af IT-system 
5. Tjek af To-Do listen 

   5.5. “Job search” på hjemmesiden 
6. Evt. 

 
1a: Valg af Ordstyrer 
Gorm er valgt. 

 
1b: Valg af Referent 
Rasmus er valgt. 

 
2: Status på økonomi og medlemmer 
Samme status som sidst på medlemmer og økonomi. Ingen events siden sidst, 
ingen specielle udgifter.  

 
3: Generalforsamling 
Skal holdes i Januar. 
Venter til efter punkt 4 

 
4: Skift af IT-system 
 
Vi tager beslutningen om skiftet til generalforsamlingen. 
 
Lisbeth kommer og svarer på spørgsmål vi har om platformen 
 
Vi bruger p.t. Conventus som koster et lille beløb årligt (~200 kr) 
Vi bruger en til at holde styr på medlemmerne og sende emails 



 
Vi overvejer at skifte til KU løsningen 
De vil varetage vores medlemsdata 
 
Fordele ved KU løsningen:  

- GDPR-sikkert 
- 400-500 mails som er tilmeldt den gamle Kubulus ordning som vi kan få lov til 

at skrive til og reklamere for vores foreningen 
- Vi kan automatisk sende en reklame mail til alumner når de bliver færdige 
- De gemmer alle data, så hvis vi ender med at gå inaktive, vil en ny bestyrelse 

kan genstarte foreningen. 
- De vil indsamle en del data om vores medlemmer. Det data kan vi måske få 

lov til at tilgå. Fx hvor mange som har job og hvor henne mv. 
 
Ulemper ved KU løsningen: 

- Vi kommer ikke til at have direkte adgang til data, dog kan vi lave “requests” 
for prøve at tilgå dataen 

- De foreslår, at vi bruger deres event-tilmeldings template (Det er denne som 
holder deres data om vores medlemmer opdateret) (NOTE: Dette er ikke et 
krav) 

- Det betyder også, at vi ikke kan se hvor mange der er tilmeldte, det 
skal vi skrive og spørge om. 

- De lægger op til at vi kan lave en plan så vi automatisk får det info fra 
dem. Fx. kan vi når vi planlægger eventet bede dem om at sende os 
deltagerantal  2 uger før, 1 uge før, og dagen før, så kan de lægge det i 
deres kalender og sende det til os. 

- Deres generelle svartid er 24 - 48 timer 
- De opkræver ikke kontingent, hvilket den økonomiansvarlige skal manuelt 

sammenligne betalinger med medlemslisten 
 
Lisbeth kommer ind i mødet: 

- Deres data kan deles med NBI. 
- Deres platform er åben for ændringer. 
- Med et samarbejde med nogen fra NBI kan vi måske få begivenhederne op 

på skærmene på instituttet. 
- De kan sende ud til bredt publikum indenfor fysik, også dem som ikke er 

meldt ind i foreningen endnu. 
- De laver nogle brede undersøgelser af hvad alumnerne gerne vil have fra 

deres alumneforeninger. 
- Normalt, men ikke på de sidste, har de en årlig workshop hvor man kan 

vidensdele mellem de forskellige alumni bestyrelser. 
- De har ikke erfarring med, at særlig mange hopper fra når man migrater til 

deres system 



- De arbejder for at kunne reklamere for de studerende lige omkring deres 
dimmision. 

- De er åbne for at opretholde vores to kategorier for betalende medlemmer 
 
 
Bestyrelsen har umiddelbart ingen indvendinger imod at skifte til KU’s system 
 
Bestyrelsen kan derfor arbejde for denne overgang og fremlægge det til 
generalforsamlingen. 
 
 

3: Generalforsamling 
Den vil vi gerne afholde i Januar. 
Hvis vi skal lave nogle ændringer, skal det sendes 3 uger før og vi skal melde 
generalforsamlingen en måned før. 
Vi vælger at afholde det Torsdag den 21. Januar 2021. 
--- Og formenligt over zoom 
 
Bestyrelsen opfordres til at kigge vedtægterne igennem 

- Overvej især om betalende medlemmer skal have særlige fordele  
(Det er ikke noget vi benytter os meget af pt.) 
 

Bestyrelsen lægger op til at ikke at kræve kontingent for 2021 pga. få aktiviteter i 
2020. 
 
Gorm lægger op til at træde af som formand 

- Vi skal være klar til at finde en ny formand 
 
 

5: To Do  
 
Lave en “hvordan man bruger IT systemet som økonomi-ansvarlig” - Nesheim 

Den har Nesheim valgt at sætte på pause :D 
 
Kontakt med KiF ? - Rikke - Venter til efter Corona 
 
Kontakt med “Parentesen” - Buster - Venter til 2021 
 
Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - Alle (Især MIkkel) 
 
Banner er gået i stykker! Vi snakkede om endda at få bestilt et banner med et nyt 
design. Rikke, (Gorm) - Ongoing! 
 



Det kunne være dejligt med de “rå” filer af vores medlemmers CV.  
Fx. TeX filerne 
 
Prøv at få videofilerne fra vores sidste jobevent op på hjemmesiden 
Cilie har måske nogle noter om det gode CV.  
 
 

5.5: “Job search” på hjemmesiden 
 
Det kunne være dejligt med de “rå” filer af vores medlemmers CV.  
Fx. TeX filerne 
 
Prøv at få videofilerne fra vores sidste jobevent op på hjemmesiden 
Cilie har måske nogle noter om det gode CV.  
 
Vi kan opfordre til at folk sender deres CV til os så vi kan lægge det op 
 
 

6: Evt. 
Intet til evt. 
 
 
 


