Konstituerende bestyrelsesmøde i DK-TUG

20. september 2014
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Eventuelt
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Tilstede
• Lars Madsen (tidl. formand)
• Kaja P. Christiansen (tild. næstformand)
• Steffen Videbæk Fredsgaard (tidl. bestyrelsesmedlem)
• Palle Vinther
• Kristian Nordestgaard
• Bent H. Jessen
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Formalia

Steffen vælges til referent og Kaja vælges til dirigent.
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Valg af formand og næstformand

Kaja vælges som formand og Lars som næstformand.
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Valg af kasserer

Som kasserer vælges Steffen.
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Forventningsafstemning

Lars Vil trappe ned efter at have været den eneste, der har holdt foreningen
kørende det forgangne år, med henblik på at klare hovedet. Forventer
mere ping/pong på bestyrelseslisten, så der er mulighed for at stable
aktiviteter på benene.
Kaja Forventer at indkalde til møder og dermed være tovholder/indpisker
på, hvad bestyrelsen sætter gang i. Vil sørge for at referaterne udsendes, samt at annoncere muligheden for at søge penge ved bestyrelsen.
Forventer, at facebook og Twitter kommer op at køre.
Steffen Forventer frem til jul at få overdraget adgang til netbank, få styr
på økonomien, få indkrævet kontingent, og få indstillet medlemmer
til eksklusion, hvis ikke de betaler. Aktiviteten efter jul afhænger af,
hvor hurtigt og hvor godt der kommer styr på økonomien og medlemskartoteket, men hvis der er tid til at, så blive aktiv på facebooksiden.
Forventer at alle svarer på mails og også at alle en gang i mellem tager
en opgaver. Forventer her at Kristian tage teten ift. til facebook.
Palle Vil tage teten ift. Twitter, og forventer ellers at andre tager det tunge
slæb planlægningsmæssigt og ellers beder om hjælp, til han finder sig
til rette i foreningen og LATEX-fællesskabet.
Kristian Forventer at tage opgaver, når der er tid til det, men ikke at kunne
hjælpe ift. til konkrete og specifikke LATEX-spørgsmål. Tekniske kundskaber omfatter dog Facebook, som han gerne vil være (med)administrator
på.
Bent Forventer at bidrage ved at propagandere for LATEX og XELATEX, herunder at holde foredrag for seminarstuderende når han har lært BibLATEX.
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Fastsættelse af af aktivitets- og mødekalender

Inden 20. oktober Oprette Twitter- og facebook-konti.
November Introforedrag for studerende under Mat/Fys StudenterRåd ved
Aarhus Universitet.
2

Ultimo nov/primo dec. Første fredagsworkshop.
Mandag 15. december kl. 19 Skypemøde. Kaja og Bent undersøger Skypemulighederne.
Kalender for foråret fastsættes den 15. december.
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Eventuelt

Kaja ajourfører bestyrelseslisten jf. det papir, der går rundt; Steffen ditto
for medlemskartoteket. Kaja ajourfører ligeledes hjemmesiden med fotos og
referater.

3

