
Referat for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
14. september kl 16.15 i IMADA Konferencerum
1) Valg af referent

Tobias Svane meldte sig frivilligt, selvom han ikke kender latex.

2) Godkendelse af pizza

Der er stort flertal for pizzaer.

3) Forplejningsminister

Næste møde bliver onsdag 6/10. Frederik Gram bager kage.

4) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Der har været snak om online undervisning og online eksammen. Online-
undervisning mener studienævnet kan bruges som supplement, eller til at
undgå aflysning, fx ved sygdom. Online-eksamen kan godkendes hvis der
gives en god grund for omlægningen, og der ikke gås på kompromis med
kursusbeskrivelsen.
Der er valg til studienævnet til november.

b ) Undervisningsudvalg

Har også snakket om online-undervisning og -eksamen, og er enige med stu-
dienævnet. Derudover er det diskuteret hvem der skal have plads i de nye
lokaler IMADA får. Dette er der dog endnu ingen konklusion på.

c ) Institutråd

Der bliver snakket om økonomi. IMADA har en masse penge. Vi mister 3-4
millioner om året. Der skulle gerne komme flere studerene til. 30-40 mindre
studerende på datalogi i år. Der er derved blevet ændret i optagelseskravende
på datalogi til næste år. IMADA er lidt spredt, men der arbejdes for at få
mere plads, men ikke umiddelbart i den nærmeste fremtid, da der generelt
på SDU er kamp om lokalerne.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Der mangler to nye studerende. Det er bestående af fire personer, hvor to
af dem er studerende. Kontakt gerne Lone, hvis det skulle have interesse.
Rasmus Jensen melder sig.

5) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Spilaftener

Spilaftener er super hyggelige. Forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt med
online spilaften igen.

b ) Rundbold og hygge 10

Super hyggeligt, der er eventuelt en rundbolddag på vej i fremtiden.

c ) Saunarengøring

Den er lækker og ren nu. Umiddelbar holdning til arrangementet er at "Der
var pizza". Der bliver ryddet ud i de gamle kaffekopper, så hvis du bruger
din kaffekop, så tag tapen af, ellers bliver den smidt ud. Deadline for dette
er 1. oktober.

6) Fremtidige arrangementer

a ) Velkommen til IMADA

Det originale arrangement er blevet rykket til februar, da det ikke var det
mest optimale velkomstarrangement, men super hyggeligt. Der er derfor at
andet Velkommen til IMADA-arrangement for de nye studerende. 21. sep-
tember 16-18 for matematik/anvendt matematik/matematik-økonomi, 23.
september 14-16 for datalogi.
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b ) Saunabar

Den 1. oktober er der cocktailbar. BILLIGE DRINKS! COCKTAIL TIL 10
KR. FINDES (måske) IKKE BILLIGERE. Der er også øl og sodavand. Husk
at give professorer en heads up, så de eventuelt kan finde et andet sted at
arbejde, og vi undgår eventuelle fremtidige konflikter.

c ) Institutdyst

Der er misvisende at kalde det en idrætsdag. Folk er fulde. Der er combatbow
i år. Der mangler frivillige, der en formular på diverse facebook sider, kig
eventuelt på Instiutdystens facebook side. Det er den 2. oktober i år. Det er
normalt i foråret, men grundet corona er det blevet flyttet, så der kommer
en Insiutdyst igen i foråret.

d ) Årsfest

KÆMPE FEST! Der plejer at værer 25.000 mennesker. Vi kan desværrer
ikke tilmelde os samlet i år. Så vi får desværrer svært ved at spise samlet
som IMADA i år. Det er derfor til debat om vi (IMADA) skulle finde et
andet sted at spise. En madbillet koster 200 kr. En danse billet koster 60
kr. Vi sparer derfor også 140 kr. Sidste år var der forfærdelige vintilation,
som vi går stærkt ud fra de ikke har fikset til i år. Generelt har maden heller
ikke værert en super oplevese. Efter afstemningen: 25 mod 1, er det besluttet
at IMADA tage til årsfesten med spisning. Efter en yderligere demokratisk
proces er det blevet besluttet, at vi forsøger at bestille samlet. Robert har
lavet en tilmeldningsformular, så skynd dig ind og meld dig til!

7) Studenterseminar

18. og 19. november, hvor studerende vil fremlægge projekter for andre studerende.
Der vil være GRATIS morgenmad! Hvis man har skrevet en spændende opgave man
gerne vil fremlægge kan man kontakte Thomas Gotfredsen på thgot@imada.sdu.dk.

8) Indkøb af spil til Saunaen

Forslag til spil: Codenames, Loopin Louie, Trail By Trolley, Onitama, Settlers Of Ca-
tan, flere spillekort (gerne med symboler i alle fire hjørner), Twister, nyt Partners (da
alle kortene kan bøjes præcis 270 grader med to knæk), flerer raflebægre og exploding
kittens. Hvis man har flere forslag kan man kontakte IMADA Fagråd på mail (kon-
takt@imadafagraad.dk) eller på Facebook.
Det bliver også foreslået at købe krus til beerpong.

9) Eventuelt

Festministeriets arrangementer: Fest 19. november. Der er booket den lille katine.
Temaet er hat og brille. Så low-entry så meld jer til! Der er en kombineret julefrkost
med underviserne, med en egenbetaling på cirka 200 kr. den 10 december. Der vil værer
hytte tur i april. Der vil være påskefrokost.
Klokken 16, fredag 24. september: eventyr med Mathias. Vil læse højt fra et selvskrevet
eventyr.
Der er kommet forslag om at købe ny kaffe. Det bliver dog demokratisk besluttet at
kaffen er god nok. Husk at tage den kaffe med mindst i når man tager kaffe. Der bliver
efterspurgt mælk til kaffen.
Der er en cybersecurity-gruppe. MELD JER TIL, DET ER FEDT! Der er både plads
til dataloger og matematiker. Der er 117 medlemmer.
Der arbejdes på at optimere logistikken af øl til Saunaen, så drikkevarer bliver leveret
i stedet for at de skal hentes.

Tobias Svane Mikkelsen
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