
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 17. august 2020

1 Godkendelse af referatet fra sidst

De forslag til møder vi fandt frem til blev aflyst grundet corona. Referat godkendt.

2 Møder

Sven-Erik beretter fra EMS-councilmøde: Mødet i Bratislava afholdes virtuelt 8. september, og
bliver annonceret i Vejret. Der bliver tale om et heldagsmøde i to dele; data og Bert Hoolslack
om meteorologi og COVID-19.

Efterårsmødet aflyses som udgangspunkt, men hvis kan Eigil booke Aud 1 på HCØ ser vi
tiden an. Annonceres i Vejret. Det foreslås, at Torsten Neubert eller Stauning inviteres som
foredragsholder til efterårsmødet. Eigil finder et lokale på KU og spørger Torsten.
Sven-Erik har talt med sin sektionsleder om Julemødet. Det vurderes, at 50 personer kan være
i Risøs største auditorium. KU har åbnet for udefrakommende, så måske skal Eigil forsøge at
booke Auditorium 1 på HCØ. Sven-Erik undersøger på Risø og Eigil på KU. Emnet ved jule-
møde foreslås at være om vindenergi.

Mødeforslag

• Efterårsmøde om vindenergi: Simon Jacobsen, Jake Badger, Jana Fischereit.

• Generalforsamlingen: Atmosfærekemi i Grønland. Vi inviterer Liselotte Sørensen og Hen-
rik Skov. Sven-Erik spørger Henrik Skov.

• Solen (Kristian og DTU Byg)

• Space Weather - forecast og lignende. Peter Stauning har skrevet flere bøger om nordlys.

• Torsten Neubert fortæller om lyn.

Deadline for redaktionsstop for novembernummeret 15. oktober (julemødeannoncering)
Der afholdes: Julemøde og Generalforsamling.

3 Økonomi

Vi har indtil videre underskud, men det er mestendels grundet manglende faktureringer som
snart sendes ud.
Kasper foreslår brug af Deniro til at kræve penge for os. Ca. 220 kr./md.
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Ca. 60 % af medlemmerne har betalt, men der er endnu ikke krævet penge ind for medlemmer
med mails.
Brian sørger for at GDPR-reglerne overholdes ved skiftet af kasserer.

4 Website

Vi skal have gang i debatten på dams.dk. Hvad gør vi? Kan vi lægge Twitter-opslag ind?

5 Vejret

Kristian er i mesterlære hos John som ansvarshavende redaktør. Redaktionen består pro tem-
pora af: Kristian (ansvarshavende), Jesper Grønne, Jesper Eriksen, John Cappelen og Anders
Gammelgaard.

6 Legater

Ingen ansøgere.

7 Næste møde

Bestyrelsesmøde i begyndelsen af oktober ca. klokken 20 - før efterårsmødet. SE sender Doodle.

8 Andet

Måske skal Peter Stauning være æresmedlem. Vi tager diskussionen på et senere tidspunkt.

Til stede fra bestyrelsen: Sven-Erik Gryning, Eigil Kaas, Kristian Pagh Nielsen, Kasper
Hintz, Brian Højen Sørensen, Andreas Nyholm & Lars P. Holtmann.

Referent: Lars P. Holtmann.
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