Onsdag d. 29-01-2020

Dagsorden for HIF-Møde
Til stede
Simon Holleufer,
Formand

Afbud

Uden afbud

Capital Es Buenos
Aires!!!

Magnus Kuhlmann,
Næstformand

x

Mia Kanstrup, Kasser

x

Emil Holger Hyttel. PR
ansvarlig

x

Ida Marie Lybecker
Korning, Mail
Ansvarlig

x

Martin MøllerNielsen,
Medlemsansvarlig
Christoffer Mølgaard x
Sørensen, Referent
Tommy Sinnavar,
Bestyrelsesmedlem

x

Camilla Bøgeskov
Larsen, Suppleant

Irland

Frederikke Nielsen,
Suppleant

x

1. Godkendelse af referat fra sidste dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af Dagsorden. Ingen tilføjelser.
3. Henvendelser
-

Tommy fra POLIS. Opsætning af ps4 og fladskærm i DSR, samt køb af to køleskabe.
•

Ingen indvendinger, men vi kan ikke støtte finansielt - Andre henvendelser?

•

Ingen

4. Samf-Råd
-

Banko-arrangement.
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•
-

Indtil videre overskud på cirka 29.000

Frivillige til at møde op fast til Samf-Råd. Altså en HIF-repræsentant til Samf. Magnus
vil gerne være den ene repræsentant, men vi skal bruge en ekstra.
•

-

Christoffer og Magnus er frivillige

Samf-fest !!! Økonomi, hvad betyder det for HIf? Vil vi være en del af fremtidige
arrangementer med Samf? Skal vi anmode om økonomisk støtte fra de større
foreninger?
•

-

HIF betaler de ca. 12.000 direkte. Vi Anmoder ikke om hjælp.

Allerede nu snak om nye arrangementer i foråret. Jeg har anmodet om at det bliver i
mindre skala gerne uden underskud (beerpong turnering, Fredagsbar mm.)

5. Studienævnsmøde:

-

•

Mia, Ida og Martin har ordet.

•

Torben er den nye studienævnsformand. Carsten og Ivan er valgt ind som lærere.

•

Ida Korning og Martin Møller er medlemmer.

•

Ida er suppleant for Simon som også blev valgt ind.

•

Mia er næstformand for studienævnet.

Der er fortsat lavt evalueringsprocent på semesterevalueringerne.
•

Måske skal HIF hjælpe med at formidle vigtigheden af disse evalueringer.

•

Måske skal HIF hjælpe med at lægge fokus på pastcast og tendens, således at de
yngre studerende kan være med.

6. Arrangementer:
-

Foredrag med Mogens, Bo og Lars.
•

Lokale skal bookes minimum 3 uger før. Kage og drikkevare skal købes.

•

Bo og Mogens vil gerne. Evt. Mandag d. 9. tirsdag d. 10. torsdag den 12. eller
torsdag den 19. vi smider datoerne ud og fordeler opgaver næste møde.

-

Sommerfest skal planlægges.
•

Bookning af lokaler (DSR, forlæsningslokale mm); finde forlæser, bestilling af
alkohol, bestilling af mad, invitationer, velkomstdrinks og skema over deltagere.
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•

Vi kan holde det ved DSR og booke klasselokalet lige ved siden af. Og vi skal booke
forelæsningslokale. Invitationer og velkomstdrinks. Evt genbrug den gamle med
nyt mad og ny dato.

•

Velkomstdrniks: Martin og Ida

•

Skema og budget: Mia

•

Bestilling af alkohol og mad. Kuhlmann og Simon. Tommy og Christoffer i
venteposition.

•

Torben skal sørge for at finde årets forelæser.

•

Vi kan selv stå for bar i DSR. evt få medlemstilbud, og frivillige fra polis til at stå i

bar
•

Barkort og happy hour for medlemmer hvor man kan blive medlem af hif billigt.
Emil vil står for at designe kortene med HIF logo.

-

Hyttetur: Kontakt festudvalg, men muligvis ikke realistisk at det bliver afholdt.
•

Grundet den tidligere manglende opbakning er en hyttetur ikke en prioritet
længere.

-

POLIS fest. Afsterski fest 07-02 i DSR. Historiestudiet er velkommen til at deltage. Der
skal laves et opslag for historiestudiet.
•

Vi kan promovere den til historiestudiet via fb. Del begivenhed hurtigst muligt
med information om mad osv. Christoffer og Tommy står for det.

7. HIF-hjemmeside
•

Den er stort set færdig. Hifaau.dk.

•

228 kr om året. Emil har betalt det første år, som bliver reffet. Efterfølgende finder
vi en automatisk betalingsløsning.

8. Økonomiske midler fra vores valg. Foreningens regnskab, samt referat fra
generalforsamlingen skal sendes til Michael Sandersen med foreningens navn og navne på
de medlemmer, som er blevet valgt ind.
• Det gør Kuhlmann
9. Andet/tilføjelser.
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•

Vi må sætte som en mission at prøve at få nye medlemmer ind i HIF så det ikke kun
er Ida og Kuhlmann der sidder tilbage. Vi kunne vet. Invitere festudvalget med til
vores møder som observatører, og vi kunne invitere dem med til at lave
arrangementer.

•

Evt. lave et arrangement hvor vi kunne vise rundt på fib 1 og vise DSR, biblioteket,
grupperum. Nok en torsdag da der er frdagsbar hver fredag. Læg det evt i
forlængelse med noget undervisning (2. semester). Torsdag den 27. februar. (hvis
2. sem skal i skole der. Spørg Frk. Bøgeskov om 2. sem skema. Kunne man lave det
til en reception med en lille velkomstdrink, fulgt af en gåtur med rundvisning.
(brande det som reception eller andet)

•

Kuhlmann snakker med tommy (polis) om booking

•

Christoffer står for velkomstdrinks.

•

Mia, Skriv og spørg om Torben og de andre undervisere vil komme. Skriv i gruppen

•

Tal med polis om booking af DSR og dato -

Magnus er suppleant i

institutrådet.
-

En fane på hjemmesiden med referater fra møderne.

10. Dato for næste møde. Mandag den 10. februar. Kl 15:00. hos Emil Hyttel. Valdemarsgade
18 3. sal første lejlighed.
11. Vi holder hjemmesidemøde hos Emil mandag den 3. kl. 19.

