Voorbereidende agenda:

●
●
●
●
●
●
●
●

Bespreken deelname Robust2 aan bestuur
Zeus Website: Op de groep van 2de bach kwam er wat commentaar dat verschillende functies van de
site niet meer werken, onder meer de webcam, Sounds of the basement en kelderbeats. Wat doen we
hiermee? Fixen of weghalen?
Hardwareavond: Materiaal vastleggen, bestellen / afspreken wie achter wat gaat
Opvolgen geplande activiteiten: LAN-party, hydra hackaton
Parallella: Cool, maar nodig?
Zeus Hoodies
Sleutels beheren: mag Jens z'n sleutel nog? En Nikolas?
WVS: doen we weer mee (zie mail Frederik Vanderstraeten)?

Zeus bestuursvergadering
2 oktober 2012 om 18u00
Door Feliciaan
Aanwezig
Toon, Pieter V., Tom, Pieter D., Stijn, Feliciaan, Sander, Bruno
Deelname Bruno aan het bestuur
Iedereen gaat akkoord, en zijn taken: plannen en activiteiten
Zeus Website dingen die niet werken
We gaan de webcam fixen,
Sounds of the basement wegdoen,
Kelderbeats: huidig systeem vervangen door Pamella?? => Pieter D. tijdelijk disabelen
Parallella
Wat kunnen we er mee doen, het is vrij duur en kickstarter
Resultaat: niet kopen
Zeus Hoodies
Mail ledenlijst, en volgende week tijdens ledensvergadering
Zeus Sleutels
Bruno krijgt een sleutel, en een sleutel van de WiNA en naar de WiNA
Jens gaat Toon achtervragen, en Nicolas is de enigste van zijn jaar met sleutel dus laten
WVS (Werkgroep Vrije Software)
Wat doen we? Organiseert Ubuntu, LaTeX en DJango
Samen met Ceneka, VTK
Antwoorden op email door Tom, doodle voor het afspreken -> Beide gedaan
Ubuntu activiteit veranderen, meer voor gevorderde gebruikers -> Te bespreken op de nog niet geplande
vergadering
LAN-party
docs.google.com
samenzitten met CenEka, mail door Tom + doodle
Zeno talk by CenEka
We gaan er niets meedoen, zoals dingen van het IEEE
CenEka + Flyse
Door Jens, redelijk onduidelijk, Silicon Valley event, we zouden er mee meedoen, in Salon in de

Sint-Pietersnieuwstraat: Enkelen: gelieve de doodle in te vullen zodat we met een paar (moet niet heel veel)
aanwezig zijn op die vergadering
Hardware avond
aankondigen in Auditorium, blogpost klaar, posters hebben we
Deur: Dwengo bleutooth expansie bestellen, gebruiken zeus dwengo board
Koelkast: wachten op DX
LED-lichtjes: alles is in orde, totaal: ??
Alle aankopen laten dubbelchecken
Deadlines: Vrijdag hardware, presentaties maandag
Hydra hackaton
Blogpost
Lezing Robert Cailliau
Georganiseerd door bibliotheek
Wifi Switch laten signeren

