
Generalforsamling

Dagsorden:
1. Welcome
2. Electing a moderator
3. Electing a debate conductor
4. Annual report from the chair.
5. Status from the treasurer.
6. Electing the board.
7. Changes to our constitution:

a. Adding §7.7: Bestyrelsen kan vælge at suspendere kontingentet for
indeværende år.

8. Voting on change to KU alumni services
9. Voting on annual membership fees
10. Eventuals

1. Velkomst og rapport fra bestyrelsesformanden

2. Electing a note-taker
Mathias.

3. Electing a debate conductor
Simon.

4. Annual report from the chair.
Corona-præget år desværre.
Rikke afholdte et “Datascience” event, hvor Rikke fortalte om hvordan hun arbejdede
og hvor hendes chef kom på bagefter og fortalte hvad han lagde vægt på når han
læste CV’er.
Nick har arrangeret et super fedt event (data-visualiserings kursus). Det var super
godt!
Vi fik desværre ikke afholdt vores Cafeen? event (vandskader på Cafeen?) - så det
blev afholdt på Søernes ølbar. Her var desværre ikke så mange deltagere, da der
var 2 større events samme dag, som mange fysikere tog til.
Vi stoppede lidt med online events, da vi følte folk kørte lidt døde i det. Vi håber snart
at kunne komme igang igen med fysiske møder.

5. Status from the Treasurer



Vi skal huske outreach til events, da vi tydeligt ser flere tilmeldinger når vi kommer
og fortæller om os selv  - for eksempel til kandidat-eventet (altså når de bliver
færdige).

6. Electing the board
Chairperson: Adam
Vice chairperson: David
Treasurer: Mikkel
Board: Rikke, Mathias, Cliff, Rasmus, Kim, Adam, Stefania, David, Simon, Mikkel,
Bjarke, Emil, Peter

7. Changes to our constitution
“Vi kan vælge at suspendere kontingentet for det indeværende år”.
Dette er blevet vedtaget! Vi kan nu suspendere kontingentet uden at skulle afgøre
det på vores generalforsamlinger.

8. Voting on change to KU alumni services
Der er en del positive ved at lave skiftet. Vi sikrer vi er “GDPR compliant”, vi får
bedre overblik over vores medlemmer og vi får adgang til at KU alumni kan
brande/lave PR for os. Events og mails der skal sendes ud skal gøres igennem dem,
men vi har fået at vide at dette kan gøres hurtigt og effektivt.
Dette skift kræver at folk aktivt giver tilladelse, så vi skal skrive ud og anmode folk
om dette.
Vi var ikke helt glade ved at miste vores egen hjemmeside (men det var heller ikke
krævet), da vi måske ville beholde visse ting på denne, som måske ikke må/kan
komme ind i KU alumni siden. Vi er f.eks. også meget glade for at kunne have vores
CV ressourcer, da mange medlemmer og andre studerende bruger disse.
Vi er lidt nervøse for, om vi kan rulle tilbage, men det tænker vi ikke er et problem. Vi
burde sagtens kunne få vores medlemsliste ud - og vi ville kunne få support, hvis nu
noget ikke skulle virke.
Dette er vedtaget! Vi har nu lov til at skifte til KU alumni.

9. Voting on annual membership fees
Vi foreslår ikke at tage kontingent fra medlemmer i år, da vi ikke har afholdt nogle
større events på det sidste, og fordi vi har rigeligt med penge i kassen lige nu.
Et modargument er, at vi ikke får en oversigt over aktive medlemmer, desværre.
Dette er vedtaget! Vi kræver ikke kontingent i år.

10. Eventual



Stefania spørger om vi må tage med til “NBI spring event” - også kaldet Centennial
(100 års fejring). Altså hun vil spørge om vi må få vores alumni medlemmer med til
denne fest.
Vi håber også at afholde vores Job-Event igen i år (desværre aflyst sidste gang, da
vi havde for travlt). Dette er et super populært event, så det burde vi helt klart
fortsætte med at have! Ofte unge fremlæggere (første eller andet job), der viser hvad
folk kan lave efter de er blevet færdige.


