
Referat for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
8. februar kl 16.15 i Saunaen
1) Valg af referent

Eskil, yay!

2) Forplejningsminister

Der kommer sandsynligvis alt for meget pizza senere, der er også gratis øl, men ikke
sodavand, da der ikke er flere. Matinus bliver glad.
Eskil tager den, og han skal huske en kvittering, for så kan han få penge tilbage.

3) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Laura har ikke noget at sige, der var godt nok møde, meeeeen.

b ) Undervisningsudvalg

Fokus på TA, og hvordan deres forhold til deres underviser er. Caspar vil
gerne høre mere, så du må gerne skrive til ham. Der er snak om at lave et
bundnivaue for kommunikationen.
caser16@student.sdu.dk

c ) Institutråd

Der mangler et medlem, diverse snakker med data science studerende, hvis
det ikke er muligt, så skriv Frederik Gram på.
essol20@student.sdu.dk
Der er blevet snakket om at ændre rum på IMADA, hvor fagrådet måske får
mere plads.
Der bliver ikke gjort ordentligt rent i saunaen, kan vi gøre noget ved den.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Overvej at lade være med at ligge APV-mødet i eksamensperioden.
Hvis du har noget, så skriv til Eskil. (essol20@student.sdu.dk)
varmen og kulden.
Frederik har prøvet at bestille borde, men der er endnu ikke sket noget. (i
saunaen) (på balkonen er de på vej.)
Der er også skærme på vej til balkonen.

4) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) IMADA Julefrokost

Festministeriet har egen vurdering, stor fiasko, næste år holder festmini-
steriet egen julefrokost. Også interne problemer mellem festministeriet og
IMADA.
Husk at få nogle af forelæserne med.

5) Fremtidige arrangementer

a ) Saunabar med Beerpong-Turnering (11/2)

Der er ikke tilmelding på dagen. Vi vil gerne have mindst 12 hold.
Man kan ikke tilmelde sig på dagen. De vil gerne have hjælp, noget med
corona.
Top 3 vinder en t-shirt.
Er der købt nok alkohol? Festministeriet regner med at der er færre menne-
sker grundet corona.
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b ) Påskefrokost (8/4)

Ny dato krævet. Start april i stedet.
Book den lille kantine igen, vi vil gerne kunne se hinanden.
Vi vil helst have det fredag.
Aftensmad i stedet for frokost, så alle kan være med.

c ) Hyttetur (29/4-1/5)

Bus kl. 14, retur søndag eftermiddag fra IMADA
149 kr, 66 personer.
Overskydende i telt?
Event lagt op midt marts.

6) Sodavandsordningen

Aftale med Meny, som ikke gider at samarbejde.
Det er et fælles ansvar at sikre at der er øl og sodavand, så hvis du ser at der er mangler
er så skriv til Laura, og tilbyd gerne din hjælp (især hvis du har bil)
Sæt et skilt op på/i/omkring køleskab.
Et lille incentiv for at hente, ølkort/gratis øl/etc. (til nedenunder måske?)
Prøve at lave fast kontakt til nogle med bil.
Pizzaen dukkede op nu.
Lej en varevogn.
Må vi låne institutets biler? Har de nogen? Spørg Peter Madsen.

7) Eventuelt

a ) Saunaen

Der bliver ikke ryddet ordentligt op, tænk på den som dit eget hjem
Vi har ikke adgang til rengøringsmidler i saunaen.
Skal vi lave et fælles begivenhed tiere som er rengøring
Juletræet ender muligvis i CFO.

Emilie vil gerne have mere kage næste gang, eller også er hun bare træt.

Eskil Solvang
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