
Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

11. august kl 9.00 hos Thomas Wulff

1) Formalia

a ) Valg af referent

Peter er valgt.

b ) Tilstedeværende

Robert, Aya, Thomas og Peter er fysisk til stede. Emilie er med på
Zoom.

2) Opfølgning fra tidligere

a ) Fredagsarrangementer i august

Fredag d. 13. er der spilaften på IMADA (begivenhed er på Facebook).
20. august er der Sauna-rengøring. Ingen har tid d. 27. august :(

b ) RESET

Afholdes 25. august (begivenhed er på Facebook). Alle på NatFak bliver
inviteret til grill. Starter med en faglig quiz i de respektive fagråd så det
bliver fagligt. Tilmeldingsfrist er d. 20. august!
Robert vil gerne hjælpe med at lave nogle spørgsmål til quizzen. Kan
vare 15-30 minutter.
Nedenunder gider ikke lige svare, og det er Nederen.
Peter har nu reddet hele verden ved at få IMADA Fagråd til at blive
co-host på begivenheden.

c ) Fagrådsvideo

Sebastian filmer i morgen (torsdag). Får (forhåbentlig) klippet den sam-
men inden weekenden.

d ) Bestyrelsesplakat

Robert har lavet en rigtig fin plakat. Den ligger hos Grafisk Center.
Robert henter den i morgen (torsdag).

e ) IMADA-merch

Der er kigget lidt på forskellige til at lave det. Thomas tænker "Teams-
hirts"er fint, de har stort udvalg og fine priser.
Der mangler design-idéer! Hvis man har nogen idéer, så send dem til
Thomas hurtigst muligt!

3) Kommende arrangementer

a ) Science Rally

11. september. Årets tema er hemmeligt! Vi skal have 4 personer til
stede, fordi vi skal have 2 poster.

b ) Første fagrådsmøde

14. september. Fagrådet giver pizza til ALLE! Peter laver begivenhed.

c ) Velkommen til IMADA
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16. september for matematik, anvendt matematik, mat-øk, 23. septem-
ber for datalogi. Peter indkalder til møde i næste uge.

d ) Saunabar

1. oktober. Laura står for det. Hun må melde tilbage hvis der skal bruges
hjælp. Det skal nok blive godt!

e ) Årsfest

29. oktober. Hvis den ikke bliver aflyst giver Robert en øl til Peter.
IMADA køber billetter til IMADA-studerende, så vi kan sidde sammen.
Peter og Robert vil gerne hjælpe med det.

4) Nye medlemmer til udvalg

Arbejdsmiljøudvalget: Der skal 2 nye til. Casbjørn vil måske gerne. Det finder vi
nok ud af.
Undervisningsudvalg: Der skal måske bruges en ny fra Data Science.

5) Eventuelt

Der er Balkon-rengøring torsdag 12. august. Robert har fået lov til at indkøbe
rengøringsting.
Der kan købes 2 nye kaffemaskiner, da de gamle er ved at være lidt dårlige (klam-
me).
Netcompany vil gerne have et frokostmøde med bestyrelsen enten 14. eller 15.
september. Der skal tænkes over mulige events inden mødet!

Peter Bjørn
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