Referat d. 04.05
Tilstede: Sigrid, Rød, Stine, Matilde, Casper, Helena Nam, Maria, Schnack.
1. Hej og hvordan går det:
Situationen hos Bestyrelsen går godt, vi er trætte af computeren.
2. Covid19 situationen her og nu:
Animal Science, fået lov til at gå tilbage til skole grundet de har fakultet på SUND. Skulle kæmpe
for retten til at måtte det.
Vi ved ikke noget før d. 10.5. Alting kører på hvordan institutterne bestemmer, der er stor
forskel.
Usikkerhed om hvorvidt der er undervisninger fysisk eller ej, er noget rod. Det skal være klart
meldt ud. Stressende om man ikke ved om det bliver online eller tilbage i skole, inden 11. Maj.
Institut-lederne har sagt alt er online, men nogle forelæsere har agt at de kommer tilbage efter
d. 11. Meld klart ud, og spørg evt. Hvis der er tvivl.
Bachelor/speciale forlængelser, alle udsættelser bliver godkendt – del på facebook.
3. Schnack har et punkt Revisor godkendte regnskabet 2019, d. 29.4.
Mangler en kvittering for generalforsamling på 1.100 kr.
Der bliver spurgt om hvem der har lagt ud, Rød tager kontakt til den gamle bestyrelse.
Overført penge til smediefesten ift. samarbejdsaftale – også selvom det pt. Er usikkerhed
omkringafholdelse af smediefesten.

4. Rustur
Stine:
Ikke noget nyt siden sidst –alle afventer d. 10. Maj. Kontakt med koordinatorer, afventer
mening højere oppe fra i KU systemet..
Fortsæt som rustur som normalt. Sociale arrangementer er aflyst, men kontakt over
Skype/Zoom..
Studiestartskoordinaterne – udtænk en plan B. → Virtuel studiestart?

Helt frem til sidste pressemøde, mulighed for at mødes maks 500, mulighed for at kunne mødes
efter d. 10. → KU sagde tænk en plan B, hvis forbuddet om +500 ikke er ophævet efter
sommeren.
Rusturs danse på zoom, mødes i små grupper. Overføre alle studiestartstingene over zoom? →
KØER + Stine/Maria – det er ikke en god ide. Ingen interesse for studerende, og måske heller
ikke blandt vejlederne er det særligt fedt.
Vi er bange for at rygter, ikke noget meldt ud endnu, vi håber ikke det bliver online – men
regner stadig med det bliver som tidligere.
KUA-dagen: aflyst. Arbejder på alternativ til det. Forskellige løsning, film med rektor.
KU holder kortene tæt på kroppen (de afventer nok også d. 10.5).
Vigtigste for os er at holde på vejlederne, → vi skal ikke have rygter, giver dårligt ry.
Kan man rykke det? → Det kan de ikke sige noget om nu, er i KU’s hænder om man kommer til
at aflyse. Spørgsmålet er højere op i KU-systemet, men ideen er tænkt. Mange vil gerne være
med til det, hvis det evt. bliver rykket til senere på året.
Rusbogen: FB vil gerne være med.
EN arbejdsgruppe på den: med ændringer fra FB.
Deadline for rudbogen – rykket pga. af corona. Skubbet fra både FN og FB.
Skal ligge på siden når de tilmelder sig rustur i juli. Inden sommeren, ingen nærmere dato.
Helena: vil gerne være med, den skal opdateres ift. tidligere.
Nam, Schnack, Stine er arbejdsgruppe.
Udfordringen med at mange ikke melder sig til rustur, kan løses ved at give dem en smag for
det og gøre det mere gennemsigtigt, allerede i rusturs bogen.
Det var der generelt enighed for ☺

5. Jubilæum
Kan man rykke det efter sommeren. → Evt. Rykke til blok 2.
Vi kommer ikke at være tilbage før sommeren.
Kaffemaskine i pausen, a-vej, fest i samabrjede med FNIS.
Evt. November.
Slut november.
Det er den nye bestyrelse der overtager, og bør planlægge fejring. .
6. Insta-konkurrence

Vi spammer insta med jubilæums konkurrence. Sponsorat fra Academic Books (300 kr).
Insta takeover, den første uge a juni, hvor vi spammer med det.
Ansvarlige: Kig i referat fra sidste gang, hvem der står for dette.
7. Interessegrupper:
Husdyr gruppe søger for 1.075,- pr person, i alt 2150. Kvægkongres.
Maksimalt med 750,- kr. til faglig arrangement.
Mangler dokumentation for medlemmere af FN.
Har de betalt tilbage til deres medlemmere? – Vil ikke rigtigt give mere til dem, inden de har
betalt? Skal vi spørge medlemmere om de har fået pengene tilbage?
Mathilde: Skriv om FN-dokumentation, kun støtte med 750 pr. person.
- Spørg HDBG om pengene er kommet tilbage, evt. Dokumentation.

De kan ikke være en interessegruppe, når de også holder general forsamling + deres egne
vedtægter. Gået fra at være interessegruppe → forening?

Penge der skulle være brugt i løbet af foråret → Kan vi gøre noget for grupperne? Pulje så de
kunne få ekstra penge.
En penge for at lave konkurrence, der kunne aktivere medlemmer hos interessegrupperne.
Mulighed for promovering.
8. Evt:
Helena: Hjemmeside, pengene trækkes d. 24.6.
Pengene opkræves en måned før, er min konto stadig tilknyttet?
Vi skal køre det over FN’s konto. Undersøge det.
FN har nu deres eget kort, så den skal løbe over FN’s nu.
Stine:
FN’s mail? Adgang til den?
Rød: Kode ligger i vores facebook gruppe.

