Bestuursvergadering Zaterdag 14 augustus
========================================
Aanwezig
-------Pieter, Toon, Jens, Nikolas en Jasper.
Varia
----- 's Avonds eten we spaghetti bij Pieter thuis. Daarna gaan we
Inception zien -Iedereen gaat mee behalve Nikolas en Jens. We kiezen de
voorstelling van kwart
na acht.
- Jasper leent Nikolas 5 euro zodat die arme jongen ook iets kan
eten vandaag.
Kelder
-----Applausje voor de kelder en de schilders:
- elke week vegen, eventueel dweilen;
- gerief van de schilder moet nog weg (Pieter geeft e-mail van
schilder aan
Jens, zodat hij dit kan regelen);
- nieuw: senseo en projector, met dank aan Nikolas;
- voor de projector dient nog een doek aangeschaft te worden;
- bord is weg, eventueel vervangen door een whiteboard waar nu
asimov staat;
- oude crap moet ofwel op de kast ofwel weg;
- Jens zorgt voor een harde schijf voor Choksondik en neemt hiervoor
in ruil een
andere harde schijf mee;
- in het boek over design patterns zit naar het schijnt een poster,
het zou leuk
zijn deze op te hangen in de kelder;
- de tafel waar Pieter altijd zit staat niet stevig, daar moet iets
aan gedaan
worden;
- een PMD-zak zou handig zijn (Nikolas probeert er een te
verkrijgen, anders
stelen we er een uit S8?);
- Nikolas heeft nog een nieuwe case staan voor tweek.
Bestuur
------- Nikolas wordt officieel bestuurslid indien dit wordt goedgekeurd
op de
eerstvolgende ledenvergadering.

PR-Extern
--------Is het mogelijk om samen te werken met een bepaalde winkel? Over het
algemeen
is Zeus daar waarschijnlijk te klein voor, en is dat meer iets voor
Wina.
PR-Intern
--------Jasper en Toon: pagina in het boekje in het begin van het jaar:
scriptor@wina.ugent.be contacteren.
1 en 2 september gaan de introductiedagen door, Jasper en Pieter
proberen hier
aanwezig te zijn.
De eerste dag van het academiejaar kunnen we ook een presentatie
geven.
BelHac
-----Sponsoring:
- IBBT (assistenten?);
- Mensen uit GhentFPG;
- Lokale bedrijven.
Koffie
-----20 cent voor een tas. We moeten eens uitkijken voor een soort potje
om geld in
te steken.
Mogelijke activiteiten
---------------------Naar PR toe: ook altijd Hackerspace Ghent contacteren.
-

poker (Nikolas & Jens);
Git talk (Toon & Jasper + contacteren GitHub);
Jasper neemt contact op voor boeken LYAH;
Luc Beirens ivm. cybersecurity (contact via Pieter);
Pieter Danieu (contact via WiNa/Pieter);
iets met Tron;
promotalk Ubuntu (Jens, Pieter en Thomas);
basic terminalgebruik voor fysici (Pieter);
Android lessen (Pieter);
Fosdem;
BruCon;
Fair conference (Pieter);

-

ribbetjes;
F.A.C.T.S. (anime shit);
BBQ;
Problem solving nights;
Programmeer- en robotwedstrijd;
Open source gaming nights.

Servers & clients
----------------- Er moet een rule komen voor de spam op bestuur@zeus.ugent.be;
- We krijgen misschien een server van het FK -- dit zou alle huidige
servers
kunnen vervangen;
- Pieter port Dawyndt nog eens over het feit dat wij een klein deel
van de
nieuwe supercomputer zouden mogen beheren.
Asimov
-----Zodra Debian volledig geinstalleerd is, kan hij verhuisd worden naar
het
serverlokaal. Daarna kunnen we nog kijken voor useraccounts en
software.
Het is de bedoeling om de installatie in orde te krijgen tegen de
eerste
ledenvergadering, die midden oktober zou plaatsvinden.

