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Tilstede:
Mathias Nesheim, Rikke Dag, Rasmus Skytte, Adam Mielke

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 steget lidt 179 ish.
medlemmer. Ikke meget nyt; men nogle folk sender stadig penge, som jeg desperat forsøger
at sende tilbage.

3) Status på Ku alumni database skift
Vi havde møde med Lisbeth og en tekniker. Der er stadig de der ærgerlige krav om
eksempelvis at tekste videoer. Vi er rigtig glade for deres database og opbevaring af
brugere, samt event planning. Vores egen job-ressourcer vil vi gerne have styr på.
Kunne de have link til os? Det sagde de vistnok ville blive for forvirrende… Det betyder
åbenbart at KU skal kunne stå indenfor alt hvad vi skriver, hvis de skal linke til det.
Var der noget med, at når man googler Bohr Alumni, så vil man kun finde deres
hjemmeside? Det går dog nok, når vi altid kan henvise fra FB.
De ville lave en “hjemmeside” ud fra vores, som måske ikke ville have alt vores stads med,
hvis nu KU regler bestemmer vi ikke må.

Fra sidst:
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. SLUT



4) Kommende events
Nyt job-event: Rikke kender “Gitte” + “Morten”, som gerne vil fremlægge - og måske Helle
Gormsen kunne lokkes med?

- Det kunne være fedt at have et fysisk event igen, da vi nok er ved at være trætte af
online events…

- Vi tænker at mødes igen om en måneds tid, og snakke igen om fysisk vs. ikke
fysisk.

El-netværk event.
- Der sker meget for tiden, især med elpriserne
- Kunne potentielt blandes med noget Atomkraft?
- Seaborg har datterselskab, som laver batterier - kunne også være relevant?
- Bringes også op igen om en måneds tid!

Der blev også snakket om Afbrændingen på Amager - Anine kendte vistnok nogen?

Madfysik
- Måske senere hen på året? Lokke Buster til at hjælpe med til det?

Cafeen? event
- Folket savner det!
- Senere på året - gerne uden for sommerferie, så gamle folk kan komme med.
- Måske efter sommerferie, så det ikke overlapper med NBIs egen fest (3.juni

Tour på NBB. Og se nogle videoer af hvad der gik galt - eller måske et oplæg før eller efter.
- Nok først til næste år, før det er klar……… :D

5)Generalforsamling

6)Evaluering af forrige events
Ikke meget siden sidst :P

7) To do
- Arrangere møde med Lisbeth + flere om AlumniDatabasen - Rikke&Mathias
- Skal vi have en diplomat ordning med GamMa? (matematikernes), - Gorm (På

pause imens corona)
- Kontakt med KiF ? - Rikke - Ongoing (På pause imens corona)
- Kontakt med “Parentesen” - Buster (På pause imens corona)
- Tænke over events til møde om en måned - ALLE



- 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!

- Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - ALLE
- Skal kontingentet justeres? - ALLE

8) Evt.
Rikke: Der skal købes en gave til Birgit - hun var med til noget “skrive-event”, som hun ikke
har fået gave for det.

Vi kan tænke om vi skal have et nyt navn…

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. I hvert fald bruge nogle penge på et fedt event!

Glyptoteket?
Huset - Salon K

Det var foreslået at 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.


