
Valg af
Ordstyrer

Rikke er valgt

Referent

Rasmus er valgt

Status på økonomi og medlemmer
Det samme som sidst

Vi har givet et par gaver, ellers er status det samme

-- ikke flere medlemmer, ikke færre medlemmer

Hvad med dem som er blevet færdige i år?

Status på flyt til KU-alumne database
Hvad skal vi gøre med vores website?

Skal bohr-alumni.dk nedlægges?

KU synes det er uhensigtsmæssigt at have to hjemmesider.

KU vil gerne have en beslutning om hjemmesiden før de fortsætter arbejdet.

Bliver arbejdet for besværligt, hvis vi 100% skal gøre gennem KU kanalerne?

Kim foreslår vi kører en forsøgsordning på KU måden, som vi kan evaluere om et års tid
(evt. til næste generalforsamling).

Lad os være sikre på at vi kan stadig kan formidle vores events gennem andre kanaler.

-- fx hvis vi gerne vil holde events hurtigt / pludseligt gerne vil lave events

Vi lægger op til at beholde vores gamle hjemmeside, til i hvert fald nogle af de funktioner vi
har de nu. (fx. job ressourcerne)



Evaluering af events:
Data Science event

Det gik godt. Stort fremmøde og folk var interesserede. Rikke og Rikke’s chef
(Steffen) holdte oplæg.

Det var meget forfriskende at se perspektivet fra arbejdsgivers side -- hvad er det
som de leder efter?

I fremtiden kunne man bruge aftagerpanelet som ressource til lign. oplæg.

Kan vi lave et lign. event om hvordan man sælger sig selv til bankverdenen?

Nicks Data Visualiserings kursus

Det var hyggeligt. Adam og Rasmus har brugt det i deres arbejde. Setup var godt --
selv for dem som godt ved meget om det i forvejen.

Ideen om at vores alumner holder events for de andre alumner er super god.

En slags workshop formidling.

Kan vi finde på andre workshops?

Kan man finde en lign. workshop om hvordan man opbevarer data?

Kan man finde en lign. workshop om hvordan man modellerer “in real life”?



Kommende events
Cafeen? event? I start september / slut august  -- Adam og Rikke

+ navnekonkurrence?

Kvante event (kvantecomputere) (+ KØD?) i løbet af efteråret -- Cliff og Kim

Job event for fysikere i november(?)  -- Rasmus og Rikke

- Er det eventet som skal handle om bankverdenen?
- Morten Presmann fra BEC?
- Jonas fra Danske Bank? (Kims kontakt)
- Amalie og Rastin

Event ideér

-- Event ala data science event

-- Workshops ala Nicks

-- Events med KPMG

-- Infrastruktur events (fx, afbrændingen på Amager / el nettet v. Ørsted)

- Kasper VardingHuus

- energi net?

- Gorms fyr

- December hygge event

- Mad og fysik

Tjek af todo listen
Tjek kandidat fejrings eventet, kommer det i 2021? -- Kim

Skriv til Lisbet mht. web - Nesheim



Skriv til Lisbet mht. generelt - Nesheim

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

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

Skal kontingentet justeres? -- Alle

Evt.
Skal vi have et navn?
-- Vi kan holde en navnekonkurrence til Cafeen? event.

Skal vi bruge nogle af vores penge til at leje lokaler til vores events? -- der går nok noget tid
før KU giver os adgang igen.

Skal vi optage flere af vores events?
-- Bestyrelsen lægger op til at vi ikke skal.
-- Dels fordi det er besværligt, dels fordi vi gerne vil have folk møder op, og dels fordi det kan
være svære at få folk til at holde oplæg + der kan være problemer med loven omkring det.


