
Tilstede:
Mathias Nesheim, Rikke Dag, Rasmus Skytte, 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 N.

2) Status på økonomi og medlemmer:
Økonomien er god (ca 10.000,- på kontoen), antal medlemmer er uændret 152 medlemmer.
Ikke meget nyt; men nogle folk sender stadig penge, som jeg desperat forsøger at sende
tilbage.

3) Status på Ku alumni database skift
Mht. Hjemmesiden; Vi kunne måske have en GitHub repositorie, hvor vi kunne gemme disse
“job-søgning” resourcer, såsom CVs osv.
Vi vil umiddelbart gerne have muligheden for en mindre hjemmeside, hvor vi ikke har den
samme information som på deres hjemmeside. Alt det officielle vil stå på deres hjemmeside,
mens forskellige ekstra ting kunne ligge på vores.
Next step: Mathias og Rikke sætter doodle op til Lisbeth for at finde en dag vi kan mødes.
Rikke og Mathias vil så snakke før, hvor de gennemgår vores hjemmeside og snakker ideer
igennem.

4) Kommende events
- Job-event ide; bank tema. Rikke og Rasmus står for denne.
- December hygge event

Event ideér



-- Event ala data science event

-- Workshops ala Nicks

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

- Anine kendte måske nogen mht. afbrændingen? Man kunne måske få en guidet
tour, som kunne slutte oppe på toppen?

- Kasper VardingHuus

- Energi net?

- Gorms fyr

- Tour på NBB. Og se nogle videoer af hvad der gik galt - eller måske et oplæg før eller efter.

- Bitcoin event? Basic information?

- Mad og fysik

Vi vil forsøge at holde Job event i November og Hygge event i December. Mht. sidstnævnte
tænkte vi at det bare skulle være ren hygge; gløgg, æbleskiver, skumfiduser, osv.

5) Evaluering af tidligere events
- Cafeen? event

- Var uheldigvis på samme dag som andre fysik events, så det mistede man
nogle deltagere på.

- Det var ikke afholdt på Cafeen?, hvilket vi gerne vil gøre fremover, da der er
meget nostalgi af at kunne komme tilbage dertil.

- Men bestemt et fedt event at blive ved med at afholde! Engang i slut
Januar/start Februar som det næste.

- Speciale-fejring
- Gik ganske fint.
- Vi fik præsenteret os selv, lagt visitkort, og vi har set nye medlemmer pga.

denne.
- Det er en hyggelig tradition, som vi bestemt burde fortsætte.

6) Tjek af todo listen.
- Lave doodle om møde med Lisbet - Mathias + Rikke
- Forberede til Job-event; skrive til mulige oplægsholdere - Rasmus + Rikke.



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 upcoming events. - Mikkel

Skal kontingentet justeres? - Alle (Ongoing).

7) Evt.
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.

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


