1. Godkendelse af referat
2. Siden sidste møde
•

•

•

CVR-registrering - Status
o Dan er ansvarlig
▪ Dan er fraværende. Udskydes.
o Betalingskort?
Sommerfest – Status
o Steffen er tovholder
o Studiet giver forelæser
o MærkBar er klar til at stille bar op (samme aftale som sidst) (Steffen)
o Lav en gruppe af studerende til forberedelse af sommerfesten (Dagmar).
▪ Vi skal bruge 6 personer mere. Hvem har lyst?
o Oprydningsteam (giv taxa)
o Mad → Kantinen (Steffen og Simon)
o Leje af K3 Kantine (Steffen, Morten og Simon)
HiF-mail - Status
o Positive erfaringer.

3. Udbygget aftale med ReKom (Steffen)
o
o
o
o

Vi er go.
Hvordan fungere det praktisk?
Steffen Kontakt.
Modificering.

Festudvalget ansvarlig for arrangementer vedr. Gaden?
o

Arrangere møde med festudvalget om dette.

4. Indmeldelsesblanket
o
o
o

Opsamling på Steffens Opslag på facebook.
Vi laver en indmeldingsblanket.
Hvordan sikre vi synlighed på vores dokumenter?
o Punkt til næste dagsorden.

5. Status på arrangementer.
•

•

Studietur:
o Intet nyt siden sidste møde.
o Snarest muligt: et spørgeskema. Afholdes I efterårsferien.
▪ Spørgeskema ind i semestergrupperne.
• Senest: I næste uge.
▪ Kontakt til lektorene skal genoptages.
▪ Prisklassen: 2500-3000.
Ulrik Langen
o Gæsteforelæser til Sommerfesten (Steffen)

6. Bo’s forsvar af doktordisputats
o

Reklame af dette
o Vi bruger universitetets egen indbydelse og deler.

7. Liste over arrangementer

•

Samlet oversigt
o HiF mangler en samlet oversigt over arrangementer.
o Vi skal også beslutte os for datoer i bedre tid.
o Kalender → HistoriskForening@gmail.com → Lav google calendar.

8. Forslag til nye arrangementer
o
o

Dice n’ drinks for medlemmer (Steffen, Morten, Simon).
5-mands fodboldturnering (Morten, Simon)
o Første uge i maj.
o Præmie – Sport 24.

9. Manglende kvittering ved HiF-støtte
o

o

Hvad skal der gøres i denne situation?
o Vi skal have kvittering fra selve dagen der er ansøgt om.
o Steffen melder tilbage til Christian, at vi ikke kan give støtte grundet manglende
kvittering.
For fremtiden: Der skal være klokkeklar melding om hvornår kvitteringen er fra.

10. Diverse
o

o

Banner (Se bilag)
o Print2rama.dk
▪ Prisen: 869 for to styks (-fragt)
▪ Morten og Dagmar ligger et lay-out ud på facebook.
Kamera (Simon)
o Besværligt at få ordentligt kamera til prisen.
▪ Vi sætter budgettet op til 2500 kr.

11. Eventuelt

