
Referat for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
11. maj kl 19.00
1) Valg af referent

Eskil er valgt, Peter er super entusiastisk.

2) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Forundring over at der kan eksistere et 5 timers studienævnsmøde hvor der
ikke er noget relevant for IMADA.

b ) Undervisningsudvalg

Gør opmærksom på at man skal være opmærksom på hvornår på semsesteret
kurserne ligger. Så man ikke ender med f.eks. 20 ects på et kvartal. Vær især
opmærksom på Data Science, da disse ikke kommer direkte fra en bachelor
på universitet.

c ) Institutråd

Der har ikke været møde siden sidst.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Der har ikke været møde siden sidst.

3) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Spilaftener

Forskelligt med fremmmøde, mellem 7-18 indtil videre.
Måske lave en Google-kalender for IMADA fagråd, Robert vil se på det i
sommerferien, hvis ikke Eskil har fundet et nem løsning inden.
Vi tror at folk ikke dukker op fordi Facebook ikke er så god til at vise det
til folk.
Vi opfordrer folk til at prøve at hive deres venner med.

b ) Rundbold og hygge

Formand Peter synes at det var et dejligt arrangement. Generel konsensus.
Dejligt med billeder.
Kæmpe succes, det skal gøres igen.
Dejligt at få bredere sociale forbindelser.
Der bliver både klaget over for meget regn og for meget sol. (Der var vist
mere end en der blev solbrændt.)

4) Fremtidige arrangementer

a ) Spilaftener

Fortsætter resten af maj og juni, hver tirsdag,

b ) Sommerarrangement i juli

Første del, kun for førsteårsstudernede, derefter er alle inviteret.
Placering omtrent første weekend i Juli, mere info kommer senere.

c ) IMADANS

Katrine foreslår IMADANS; salsa og tequila

d ) Rengøring af saunen

Foregår d. 20. august
Massere af øl der udløber 21. august....
Hjælp med at tage julepynten ned!
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5) Eventuelt

Alle læsere af referatet opfordres til at se følgende fornemme klip af formanden. Spol
selv til cirka 4 minutter inde: Formanden på Fjernsyn
Lørdag 4. Juni 2022, 50 års jubilæum for IMADA, sæt et kæmpe kryds i kalenderen.
Heldagsarrangement.
Der er åbnet op for faglige arrangementer på SDU, men det skal opfylde diverse reg-
lementer, så f.eks. må der kun være 8 pers i saunaen. Før et arrangement, skal der
en godkendelse fra SDU. Peter Madsen vil sikkert gerne hjælpe med at finde et stort
lokale hvis man ved ca. hvor mange man er.

Der er problemer med indgangen ved IMADA.
Vi skal have lavet en fagrådsplakat med den nye bestyrelse, skal være flot og kreativ.
Kan det laves som en konkurrence med øl som præmier. Det haster ikke så meget, skal
nok bare være der inden næste semester. Konkurrence der løber over sommerferien.
Thomas vil gerne tage ansvar for at gå videre med IMADA-merch ideen, f.eks. med
aat lave en ide-konkurrence. Ideer: stickers, batches, tøj osv. Sponsorat?
Eskil har lavet en fejl i referatet, og derfor skal alle være med til at finde ud af hvad
det er. Efter 5 minutter findes den, det var linket der havde en underscore. Men det er
fikset nu.

Det viser sig at LATEXer Turing-komplet. Det foreslås derfor at implementere Doom i
LATEX. Diskussion om hvorvidt det er et bachelor eller masterprojekt.

Referenten beklager at det ikke er hele teksten der er skrevet med mypink1.

Eskil Solvang
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https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-21_00_-unge-overvejer-vaccine_stik_251548

