
Dagsorden:

● Valg af
○ Ordstyrer
○ Referent

● Opsamling på generalforsamlingen
● Status på økonomi og medlemmer
● Status på flyt til KU-alumne database
● Kommende events
● Tjek af todo listen
● Evt.

Tilstede:
Mathias, Adam, Stefania, Rasmus, Rikke, David, Simon, Peter

1) Valg af:

a. Ordstyrer: Simon

b. Referent: Mathias N.

2) Opsamling på generalforsamlingen
Nye medlemmer, yay! Vi fik besluttet at vi gerne vil skifte til til Alumne Databasen!

3) Status på økonomi og medlemmer:
Økonomien er god (ca 8300,- på kontoen), antal medlemmer er det samme. Ikke andet nyt
at rapportere - vi betalte lidt for Generalforsamling, men det er i god ordens tjeneste!

4) Status på Ku alumni database skift
Skal overleveres til Mikkel så småt.

Fra tidligere møder:
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 endnu tidligere:



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

5) Kommende events
Adam: Husk at melde jer til Jubilæumsfest!
Rikke: Stine West har skrevet, at de har tidligere haft Fysik Stjerne med eksterne, men det
bliver ikke gjort mere. Og siden vi ikke fik afholdt November Job-eventet, så giver det rigtig
god mening at holde noget i den stil her til sommer/efterår. De er super populære og det er
et fedt event at afholde. Og så kan vi “brande” det lidt som FysikStjerne hvis vi vil.
Rikke kender “Gitte” fra Ørsted (arbejder med SQL) + “Morten” der har arbejdet med
bankernes EDB central, som gerne vil fremlægge - og måske Helle Gormsen kunne lokkes
med? Kirstejn er også en god kandidat, han arbejder med valuta.
Vi vil som altid gerne både have nogle fra privaten, samt nogle fra det offentlige eller som er
PHD. Adam, David og Rasmus vil stå for dette.

Stefania foreslår vi planlægger sammen med Stine West, så vi ikke rammer andre
events. Afholdes helst før sommerferien! Og sig gerne at vi søger nye medlemmer til
boarded!

“Find din vejleder” eftermiddag er noget der bliver gjort offentligt. Vi kunne have et bord til
dette event, hvor vi kan have kontakt til forskellige eksterne firmaer, som er interesserede i
studentermedhjælpere eller måske endda erhvervs-specialer. Dette afholdes i slutningen af
September, start Oktober.

Vi kunne sende en besked til vores medlemmer, og høre om der er nogen af deres
arbejdspladser der ville være interesserede i dette.

Med erhversspecialer; Det ville kræve at der er styr på det administrative omkring det, så der
nemt kan blive sat en aftale op. Så vi vil gerne have en formel mail fra KU som vores
medlemmer kan vise til deres chefer. Noget med noget info om hvordan erhvers-specialer
håndteres.

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

Dette kan potentielt være vores “Prestige” event, hvor vi tager ud et sted (potentielt tage lidt
betaling hvis nødvendigt).

Vi kunne også tænke os at afholde et “prestige” event igen, hvor vi tager hen et super
nice sted.



Der blev også snakket om Afbrændingen på Amager (infrastruktur event?) - Anine kendte
vistnok nogen?

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

Det er en fysiker der har arbejdet sammen med nogen kokkeskoler om at lave
gastronomiske oplevelser.
Peter skal potentielt afholde noget lignende, som vi kan bringe op igen senere!

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)

Vi foreslår midt / slut August. Måske lidt mad før (kan sagtens bare være pizza), før vi så går
ned til Cafeen?. Det første To-do er at få skrevet til Cafeen? om hvornår de har tid.
David vil gerne være tovholder. Adam hjælper til.

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

Banedanmark var også et forslag.

Tage ud til Eksperimentariet? Det kunne godt være et børneevent også.

6) To do
- Arrangere møde med Lisbeth + flere om AlumniDatabasen - Rikke&Mathias
- Skal vi have en diplomat ordning med GamMa? (matematikernes), - Adam
- Kontakt med KiF ? - Adam
- Kontakt med “Parentesen” - Buster
- Banner er gået i stykker! Vi snakkede om endda at få bestilt et banner med et nyt

design. → Design er lavet, nu skal det bare bestilles! (Men hvor er design!?)
- Kig efter nye master-studerende som medlemmer af boardet - ALLE
- Rasmus skal opdatere hjemmesiden.
- Undersøge overdragelse af kasserer-rollen - dette skal fortælles til banken! Mathias.

7) Evt.
Vi kunne godt tænke os at have et adgangskort til NBI, så vi som gruppe har lettere adgang
til lokaler osv. Stefania vil spørge om dette er muligt.



Vi tænkte det giver god mening at deltage i Kandidat-”rusturen” i år! Give et oplæg om hvad
vi arbejder med, og samtidig brande og advertise vores forening. Vi kan skrive til Stine og
Søren Granat om dette.

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


