
Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
1. august 2020 hos Jens Hadberg
1) Formalia

a ) Valg af referent

Signe er referent

b ) Tilstedeværende

Simon, Peter, Jens, Gabriella, Emillie, Signe

2) Opfølgning af sidste møde

a ) www.imadafagraad.dk

Nyheder på forside og arrangementer er blevet fjernet. Der mangler at blive
rodet op i medlemmer af råd og nævn. Vi vil også give en side til Festmini-
steriet, nok under ’Om os’

b ) Vores mål

Synlighed - bestyrelsesplakat
Jens af lavet en plakat, som der er udpræget begejstring for.

3) Studiestart

a ) CPK

Introdag d. 26. august 12.00 - 17.00
Nye studerende kommer forbi Saunaen som stop i en rundvisning. Vi vil
gerne have nogen til at sidde og være klar til at svare på spørgsmål og skabe
noget liv. Peter finder nogen at trække med op til brætspil.
Science Rally d. 29. august: 1 eller 2 poster
Det skal helst være udenfor. Aktiviteten af posten skal meldes tilbage til
arrangørerne. Gabriella og Signe vil stå for poster. Gabriella vil stå for vores
sorteringspost og Signe kigger på tower of hanoi. Jens melder tilbage at det
er vores poster
Årsfest d. 6. november: Vi sælger billetter - også til russer

b ) Klargøring af Saunaen

• Kaffe - Gabriella bestiller kaffe
• Øl og sodavand
• Oprydning og rengøring

Vi vil mødes og ordne det den 21. august. Gabriella kan anskaffe bil med
trailer. Jens bestiller (og ikke kun pilsner!). Vi kan bestille pizza og lave det
som en begivenhed på Facebook. Husk at tage billeder til hjemmesiden!
Jens har et 49"fjernsyn, som kunne hænges op, men det vil vi ikke gøre til
fordel for det vi har.

4) Kommende arrangementer

a ) Første fagrådsmøde d. 8. september

Der kommer til at være pizza

b ) Velkommen til IMADA d. 17. september

Foreslag til turnering/aktivitet
• Kortspil, det skal være et hurtigt og simpelt spil
• Codenames, måske for langt. Muligvis Partners med to brikker
• Hex, som har været med et tidligere år
• Werewolf

PROSA - Kan hjælpe med afholdning af turnering
Det ville være en god ide at fortælle CPK om arrangementet.

5) Nye medlemmer til undervisningsudvalget

1



Bamse og Cecillie er stoppet. Så vi skal eftersøge nogen nye. Bamse har fundet nogen
fra Data Science som gerne vil være med.

6) Eventuelt

Signe Rhea Grau Kristensen
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