Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
4. november kl 16.15 i Saunaen
1) Valg af referent
Eskil, tror jeg nok hans navn var.
2) Forplejningsminister
Jakob har sørget for smørkage, yay.
Sebastian tager den næste gang.
3) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Der er i dag to reprsæsentater til stede, hvoraf mindst en havde styr på hvad
der var blevet sagt.
Snakket om kurser med høj dumpeprocent, der var ikke nogen der var alt
for slemme. Men der skal stadig lidt arbejde
Lineær algebra skal evalueres.
Eksamensplan for semestret er blevet godkendt.
b ) Undervisningsudvalg
Nu må i snart gerne dukke op til et fagrådsmøde, tak.
c ) Institutråd
Intet nyt her.
d ) Arbejdsmiljøudvalg
Der er ikke noget.
4) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Tour de Fagråd
Det var hyggeligt
Maden var... spændende
Bedste post nogensinde.
Legen involverede ikke alle samtidigt.
b ) Årsfest med IMADA
Afhentning af billetter, send en mail ud til alle tilmeldte på nem-tilmeld.
Der var ret klamt på IMADA mandag, måske skal vi gøre rent på et tidspunkt.
Der var en masse ting som ikke skete og referenten ikke ikke forstod det.
Kan vi gøre noget, så vi ikke skal have folk til at lægge ud for billetterne.
Vi skulle have været mindst 1 pr bord. + et par stykker ekstra.
5) Fremtidige arrangementer
a ) Juleklip (15/11 - 10/12)
Gentage succesen fra sidste år.
Også en juleklipdag, men ingen fast dato endnu.
Nye kategorier:
Det længste julepynt
Det største julepynt
Det mindste jylepynt
Mest IMADiAnske julepynt
Mest anderledes julepynt
Har du et forslag, så skriv til Peter eller Emilie
b ) Natbeerpong
I februat skal vi holde kvalifikation, hvor vi må sende 3 hold videre.

c ) Hat og Brille fest
165 deltagere
Tomt køleskab på dagen.
Mangler bartendere, bare et par timer, de har virkelig brug for hjælp. (Du
bestemmer selv tiden)
Krav: Du har to hænder (Du behøver teknisk set ikke en billet.)
d ) Tour de Losseplads
Kan vi gå forbi Bilka. Nej, da vi skal bruge EAN nummer.
Vi skal lige have styr på monteringen af det nye TV.
Vi venter til vi har fundet en løsning.
e ) Julefrokost med IMADA

Pris 263 kr
Spiser i tre lokale, skal trække et tal, som de så skal gå til det rum
Vi skal have aktiviteter, 15-20 min ca 100 mennesker, skal have 3 vindere
Der er nok ikke så mange pladser til studerende.
6) Idéer fra Peter Madsen
a ) IMADA House Cup
4 dyster, 1 matematisk, 1 datalogisk, 2 faglige
Hvem gider arrangere det?
b ) IMADA Kodeklub
DM i programmering
c ) Interesseklubber
Gernerelt set ikke en dårlig idé, men hvem skal gøre det?
Vi prøver at spørge til studieforum,
Sige til folk at vi kan give dem plads på vores discord, eller hjemmeside.
7) Valg på SDU
a ) Studienævn
Cristopher stiller op
Laura har været med til et møde, vi håber hun vil stille op.
8) Eventuelt
Husk at rydde op efter dig selv! Det ser ikke så godt ude heroppe i weekenden...
Vi skal nok selv til at tømme skraldespande. Æv.
Vi køber en stor god skraldespand og plastsække.
Vi skal have en ny løsning på kaffe/mad hjørnet.
Muligheder for penge Martin Svensson, Peter Madsen, Facebook.
Skal vi have en anden øl? Vestfyen
Vi tjener for mange penge...
Eskil Solvang

