
Referat for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
7. april kl 16.15 i Saunaen
1) Valg af referent

Jeg har ikke valgt mig selv.
Peter truer med at stille op, men gør det ikke.

2) Forplejningsminister

Peter har medbragt brunsviger fra bageren. Lækkert!
Vi antager at Peter bliver ved med at være forplejningsminister indtil han er færdig
med sin kandidat.
Næste gang er d. 4. maj. Hjalte tager den.

3) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Intet nyt.

b ) Undervisningsudvalg

Intet nyt.

c ) Institutråd

Der er ikke sket det store.
Vi har forståelsen af at ca. halvdelen af DS’ere er fra København, er det
noget Martin Svensson har styr på. De studerende vil gerne vide hvad der
sker med udflytning af studiepladser.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Jeg sender handlingsplanen ud til et par TA’er, som så kan komme med
kommentarer, jeg snakker med Lone.
Kan vi arbejde på at få udluftning til at tænde automatisk? Vi havde et
problem i tegnestuen. Den var bare ikke tændt, og så skulle vi skrive til
tekninsk service for at få den tændt.

4) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Generalforsamling (31/3)

Godt event, men vi skal have flere med. Hvorfor var der så få med?
Det er ikke kommet ud til folk.
Der er bedre kendskab til fagrådet, men det har ikke hjulpet.
Næste år hænger vi A3 plakater op på en hel væg.
Hæng plakater op på indersiden af toiletdørene.
Til næste: Man skal ikke lægge for meget mærke til Bowl’n’fun afbestillings-
betingelserne.
Det var mega nice.

b ) Påskefrokost (1/4)

Spisning var godt.
Festministeriet synes selv at det gik meget godt.
Der ændte med at være en del udefra der kom med op.
Man skal måske være opmærksom på at der er færre om foråret, da der er
meget pres på pga. bachelor og specialer.
Data Science var godt repræsenteret.
Vi skal prøve at undgå at ligge arrangementer lige op ad hinanden.

5) Fremtidige arrangementer
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a ) Hyttetur (29/4-1/5)

Skriv det i kalenderen!!!
Der kommer information i morgen nok.
Se referat fra sidst.
149 kr.

b ) MatKult Studietur (7/5-8/5)

Kun for mat og anvendt mat.
Lidt fagligt aktivitet, men nok primært hytte
15 pladser til SDU.
Christianslyst i nordøst Slesvig.
Helt billigt og gratis.
Sammen med Flensburg og Lubeck.

6) Studenterseminar

Thomas Gottfredsen holder, hvor studerende kan holde og høre oplæg, se mere i sidste
referat.

7) Eventuelt

Burde der ikke være tape heroppe?
Kasse med kontorartikler
- Tape
- Klipsemaskine
- Saks
- Etc
- Opvaskesæbe

Kaffemaskinerne og elkedelerne skal gøres rent, Thomas sørge for det.

Batteri til uret. Det skal have et AA, Peter sørger for det.

Bestyrelsen snakker lige med teknisk service om vi kan få vasket gulv om mandagen i
stedet for fredagen.

Eskil Solvang
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