
Tilstede:
Mathias Nesheim, Gorm Steffensen, Rikke Dag, Rasmus Skytte, Asbjørn Drachmann,
Adam Mielke

Dagsorden:
1. Valg af

a. Ordstyrer
b. Referent

2. Status på økonomi og medlemmer
3. Status på flyt til KU-alumne database
4. Kommende events

a. Data Science event.
b. Nicks data visualiserings kursus

5. Tjek af To-Do listen
6. Evt.

1) Valg af:

a. Ordstyrer: Rikke (Alumne Bossen)

b. Referent: Mathias

2) Status på økonomi og medlemmer Nes:
Økonomen er god pga covid (ca 11.000,- på kontoen), antal medlemmer er uændret 152
medlemmer. Intet nyt siden sidst.

3) Status på Ku alumni database skift
Mathias prikker til Lisbet, da de har haft “bolden” i lang tid nu.

4) Kommende events
Data Science event - 20/05 kl 19.
30 deltagere indtil nu.
Fremlæggere: Kim Splitteroff, Rikke Dag, Steffen Pedersen.

Nick Weppenaar kommer forbi og giver reklame for hans event.

Nicks datavisualiserings-kursus.
Organiseret igennem alumni, men det er mest Nick der står for det. 20 tilmeldte indtil nu.



Afholdes 25/05 - 16:00 til 18:30.
Gorm kan ikke deltage, men foreslår at en af os kan være “repræsentant” - dvs. sige tak,
præsentere vores CV ressourcer osv.

Rikke melder sig som alumni-repræsentant :D

5) Tjek af todo listen.

Skal vi have en diplomat ordning med GamMa? (matematikernes), ongoing -
Gorm (På pause imens corona)

Kontakt med KiF ? - Rikke - Ongoing (På pause imens corona)

Kontakt med “Parentesen” - Buster (På pause imens corona)

Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - Alle
→ Mikkel har snakket lidt med Kevin! Det lyder spændende!

Banner er gået i stykker! Vi snakkede om endda at få bestilt et banner
med et nyt design. Rikke, (Gorm) - Ongoing!

→ Design er lavet, nu skal det bare bestilles :D

Mathias skal skrive til Lisbet om hvor langt de er med deres opgave mht. Skift af database.

Skrive ud til årgangen fra i år og sidste år, om at de kan blive medlemmer gratis i år! Og gøre lidt
reklame for vores to events. - Mikkel

6) Evt.
Send en mail til årgangen fra i år og den som skulle blive færdig i år, om at man kan blive
medlem gratis - samt at vi har disse events. Dette er skrevet på To-do listen nu.

Gorm foreslår vi kunne overveje at gøre kontingent gratis permanent - og i stedet få lidt
cash-flow fra nogle udefra, e.g. DFS (Dansk Fysisk Selskab). Kontaktperson er Louise Kint.

Vi kunne starte med at sætte kontingentet ned i hvert fald.

Generelt måske også holde et event i samarbejde med DFS engang i fremtiden? De afholder
årsmøde 21/06 + 22/06, som de har bedt os reklamere lidt for - det gør vi på Facebook gruppen
(da vi synes mail skal holdes lidt mere til egne events og vigtige beskeder).

Næste møde omkring midt juni.


