
Referat for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
6. oktober kl 16.15 i Saunaen
1) Valg af referent

Eskil tager tjansen igen, igen. Robert håber på kampvalg.

2) Forplejningsminister

Der er medbragt kanelsnegle til 20 mennesker, Frederik havde byttet om på deltager
og interesseret på Facebook. Men de fremmødte var tilfredse.
Næste forplejningsminister: Jacob med c. Jeg har skrevet dit navn rigtigt, please tag
god kage med.

3) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Studiemiljøundersøgelsen: Nat er helt i top på nogen af parametrerne: f.eks.
ensomhed og stress, hvilket kan ses som et problem.
Corona har nok været en stor faktor. Det er specielt slemt på Data Science.
Hvilket jo nok har noget med at det kun er en kandidat-uddannelse at gøre.
Der kommer en central undersøgelse, så SDU ikke længere laver sin egen.
Til gengæld kan vi ikke få lov til at få så mange SDU specifikke spørgsmål
Så SDU laver måske sin egen lille undersøgelse.

Der blev rettet i kursusbeskrivelser. Hvis man finder fejl, kan dette rettes til
underviser, Peter eller undervisningsudvalg.
Det kan være at der kommer en generel opdatering for at lette læseligheden
af kursusbeskrivelser.

b ) Undervisningsudvalg

Godkende handlingsplaner.
Nye kurser, en del af mediacenter Odense
Godkendte kurser til valgfag for studernede på IMADA. Specielt til Data
Science og Datalogi.

Mere fokus på ikke kerne-faglige kompetencer.
Så undervisningsudvalget har diskuteret hvordan vi allerede opfylder dette.

c ) Institutråd

Der er ikke noget.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Det er ved at blive fyldt. Intet nyt.

4) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Velkommen til IMADA

Ingen deltagere (her til fagrådsmøde), nok ikke et godt tegn.
Peter fik at vide at det var et fedt arrangement, og har set folk sidde heroppe
og spille brætspil og drikke øl.
Vi håber på noget større næste år.

1



b ) Saunabar

Pissefedt, det er lang tid siden at der var så mange mennesker.
Fremtidigt: Køber flere råvarer, så vi også har et lager.
Sælger sangønsker til 5 kr.
Folk kom til at sende direkte til fagrådet i stedet for til de rigtige.
Ny placering af bar.
Længere åbningstider.
Afstemning: Maks 2200 kr til indkøb af drikkevarer. Pengene kommer tilbage!
Resultat: Godkendt.
Normal arbejdsdag om fredagen er til kl. 15, så vær opmærksom på at holde
styr på folk inden.
Rengøring!! Overvej det inden.

c ) Institutdyst

IMADA har fundet en stjålen pokal, og arbejder på at få den leveret tilbage.
Er det din pokal, så kontakt: kontakt@imadafagraad.dk
Der var mange der havde meldt sig til men ikke dukkede op.
IDe til at få folk til at komme: Specifik trøje til institutdysten.
Det ville være bedre hvis ikke dommerne var mega meget imod IMADA.
Volleyball virkede generelt ikke særligt godt.
Vi havde et mega godt banner. (Som måske var fundet 10 min før)
Lad være med at skrue ting fast på sæbekassebilen, Peter!

5) Fremtidige arrangementer

a ) Årsfest

Det er populært, vi har 156 billetter, peter arbejder på at få alle ind i den
lille kantine
Peter prøver at finde løsninger. Bordplan kommer snart.
Til en anden gang: Vi skal have lige så mange mennesker som borde der skal
bestilles + 1.
Til en anden gang: I tilmeldingen; spørg om studie og årgang.
Vodkatampon

b ) Tour De Fagråd

Eskil har styr på aktivitet.
Vi laver juletema, alle der vil hjælpe dukker op på IMADA fredag. d. 8 okt
kl 14.15.
Vi laver en leg der indeholder et fagligt element, og så skal vi snakke lidt om
IMADA generelt.

6) Godkendelse af indkøb af spil

Robert har snakket med Michael (som kender Chris som kender Karl)
Robert har liste på ca. 3000 kr.
Vi vil gerne bruge ca. 4000 kr. (Vi tager fra akademisk råd)
Afstemning: Det er godkendt.
Robert tager ud og handler.
Vi laver en mangelliste over mangler i spil, man bare kan skrive ting på.

7) Valg på SDU

a ) Studienævn

Vi har folk der stiller op, men hvis du gerne vil med, så kontakt Peter på
kontakt@imadafagraad.dk
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8) Eventuelt

Vi trækker gardinet for. Deltagere må selv huske i hvilket punkt dette virkeligt holdt
under.
Vi holder tissepause
Gør teknisk service nogensinde rent herinde? Hvorfor ikke????
a ) Festministeriet

Likviditetsproblemer: Mangler ca. 4000 kr (mellem 3000 kr og 5000 kr)
Regner med at kunne betale tilbage omkring 24. november
Det bliver ikke et problem i fremtiden.
Afstemning (udskudt fra fremtidige arrangementer): Låne Festministeriet op
til 6000 kr:
Godkendt
Mangler bartendere. Kigger på folk fra andre festministerier og magistrerne.

Prosa sponsormidler deles 50/50 med festministeriet

Møde om fælles beerpongturnering på tværs af nat. 25/10 12:15

b ) Græskarudskæringskonkurrence

Iben vil gerne ikke ikke stå for det.
Pris. f.eks. 25 kr pr deltager.
Det skal skabes udenfor, så kan vi tage dem ind bagefter.

c ) Udvalg i Køleskab

Andet end øl i køleskab? Bestyrelsen har planer.

d ) Mængderabat på øl

Nej, det bliver svært at administrere, det var en ide der lød bedre når man
var fuld og gerne ville have gratis øl.

e ) Samarbejde

Vi har samarbejde med matematikstuderende i Lybeck og Flensborg
Ville et fælles arrangement være fedt?
Socialt eller fagligt?
Generelt set en god ide.
Måske helst noget socialt, for ikke at skræmme folk væk.
Det er lang tidshorisont.
Sommerkursus? Ikke online.
Virksomhedbesøg lyder egentlig fedt nok. Så længe vi ikke selv skal lave
noget fagligt.

f ) Øl

Meny kan måske ikke levere øl, har vi en plan B?
Peter kender en med traileranhæng.
Der må ikke være oplagring af øl i kælderen, men vi vil gerne have et rest-
lager.
Kan vi finde nogen der kan levere hvis Meny ikke kan?

g ) Totalrenovering af hjørnet

Vi fjerner TV og sofa Køb et nyt TV der kan hænges op på væggen.
Det kan vi få penge fra akademisk råd til.
Så længe konsollerne ikke ryger ud.
Det er godkendt.
I prisklassen 3000 kr.
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Ny mailadresse, helloworld@imadafagraad.dk - Send en mail med Hello World, og et
programmeringssprog, og så får man et autosvar med koden for at printe Hello World
i det givne programmeringssprog.
Vi er gået over tid, det er utroligt, vi slutter kl 18.01
Referenten beklager at sidetallene ser lidt underlige ud. De gider bare ikke hoppe op
til et ordentligt sted.

Eskil Solvang

Her er et eksempel på hvordan den ny mail-adresse ville virke:

mailto: helloworld@imadafagraad.dk
title: Please help, I can’t figure out how to print Hello world in Python.
sender: random.datalog@gmail.com
Body:
Python - Hello World

Giver svaret:

mailto: random.datalog@gmail.com
title: Re: Please help, I can’t figure out how to print Hello world in Python.
sender: helloworld@imadafagraad.dk
Body:
for i in ’Hello’:

print(’World’)

**Noter: Koden ovenfor er en prototype skrevet af en matematiker, og er muligvis ikke 100% fejlfri. Vi
arbejder på at få en datalog til at kigge på problemet.**
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