Bestuursvergadering 10:
Datum: 
maandag 2 maart 2015

Agenda
1. Verslag vorige vergadering
goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
■ Hoe was de vergadering met ISIC?
○ 12urenloop
■ Morgenavond comitévergadering.
■ Niets gebeurd sinds laatste bestuursvergadering?
○ hydra
■ Hoe was de meeting met Schamper, DSA en GSR?
■ Update over de poster van Caroline
■ Bloklocaties
○ gamification
○ slotmachien
■ Nog nood aan aanpassingen? Is dit compleet (en bijgevolg geen
agendapunt meer in de toekomst)?
○ tap
3. Sysadmin
○ Overlopen wie de afgelopen weken wat gedaan heeft
■ SSL cert voor kelder.zeus.ugent.be aangevraagd (Tom)
■ NAT log script (Wouter)
■ Bijlagegrootte van mails opgetrokken naar 20MB (Tom)
■ Snoopy + Acct → Documentatie (Tom)
○ Ansible (T21)
○ rename_member.sh (Don)
○ fix_email.sh (Tom)
○ Kerberos OAuth provider (todo?)
4. Activiteiten
○ Voorbije activiteiten
■ Haskell
■ VPWvoorbereiding
■ VPW
■ Gitles
○ Tiles & Terminals
○ Pythonlessen
■ Zijn deze nog nuttig, nu de eerstejaars Python leren?
○ Gimples

○ Codenights
■ Is alles deftig gedocumenteerd?
○ Lightning talks proffen
5. Financiën
○ Aankopen:
■ Nieuwe UPS
○ Financiële status
○ Alle truienbetalingen voltooien
○ Kelderrenovatie
■ Grootteorde budget dat we hiervoor apart zetten?
6. Overige
○ Stopcontacten gefixt
○ Update vloer?
○ Kelderrenovatie
■ Datum vastleggen voor overleg
■ Huidige voorstellen op wiki

Aanwezig:
Stijn, Jeroen, Feliciaan, Felix, Ilion, Titouan, Wouter, Tom, Lorin, Mats

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Unaniem goedgekeurd.

2. Projecten updates
Gandalf
Gandalf gaat gebruikt worden voor Dies Natalis.

FK-Enrolment
De vergadering met ISIC is niet doorgegaan, de ISIC integratie is vooral belangrijk voor de FK
kringen.

12Urenloop
Vorige vergadering was er niets interessants, morgen wordt het netwerk overlopen.
We gaan vragen voor het WiFi accesspoint.

Hydra
We kunnen aan de nieuwe versie van Hydra beginnen, want de huisstijl komt er niet door.
Lorin wilt ook wel meehelpen met de Android versie.

We hebben samen gezeten met Schamper, GSR en DSA over de marketing van Hydra. Daar
vonden ze dat Hydra wat verouderd, en dat we best eerst de layout updaten.
Daarnaast was er het idee voor het maken van een 
bibmonitor
, een scantoestel waarmee
als studenten zich moeten inscannen en uitscannen bij het betreden en verlaten van de
bibliotheken.
Posters: Caroline is ziek, en heeft dus nog geen tijd gehad voor de posters.
Mail Stad Gent: Gent vroeg ons of we nog verder gingen doen en of we ook een Engelstalige
versie zouden kunnen maken. Met beide puntjes gaan we akkoord. Daarnaast was er nog
een 3de puntje om een app te maken voor de internationale studenten in Gent, waarop we
negatief gaan antwoorden, omdat we niet echt tijd hebben voor het schrijven van deze app.
Na beraad hebben we beslist om nog niet te beginnen aan het project. Er waren nog vragen
of bibmonitor door de verschillende beslissingsorganen zouden geraken, er waren ook vragen
hoe we er voor zouden laten zorgen dat studenten zich zouden in scannen. Er zou ook nog
duidelijkheid moeten geschept worden in wat wij nog buiten code schrijven moeten doen. Er
is ook weinig animo om aan project te beginnen werken dat misschien niet door gaat.
Nieuwe versie hydra aan beginnen, niet wachten op de huisstijl.

Gamification
Ilion heeft meer hulp nodig, zoals eerstejaars om aan de views te werken, ondertussen werkt
Ilion verder aan zijn datenfisch library.

Slotmachien
Vanochtend is het kapot gegaan na een maand zonder problemen te werken, na de
vergadering onderzoeken we de reden waarom het kapot is gegaan.

Tap
Tap is ongeveer feature compleet, maar kan nog wat extra styling gebruiken.
Voor het starten met tap gaan we de tablet vast boren in de diepvries, en week of langer
zowel het papieren formulier als tap gebruiken.
We vragen ons ook nog af wat de huidige test coverage van tap is, als wat met geld om gaat
moet zeker getest worden.

3. Sysadmins
Het SSL Certificaat voor kelder.zeus.ugent.be is ook aangevraagd, wat ongeveer een maand
zal duren voor het toegekend is.
Wouter heeft ook een script geschreven dat de NAT logs bijhoud, daarnaast gaan we snort
gebruiken voor het bijhouden van het verkeer, er zou wel nog een link tussen de snort logs en
dhcp logs gelegd moeten worden.
Tom heeft de maximum bijlage grootte op de mailservers verhoogd.
Het bijhouden van de commandos die gebruikers uitvoeren gebeurd door snoopy en acct,
Tom zet de documentatie hiervan tegen dies natalis op de wiki.
Ansible zit in de testfase, er is geen deadline, want deze zou toch overschreden worden.

Rename_member.sh: soms faalt het half, maar moet het dan nog eens uitgevoerd worden,
soms zijn er dingen foutgelopen, en dan kijken als ze inloggen om te zien of alle correct
gemount is
Fix_email.sh: als het emailadres fout is ingegeven, of veranderd, dan kan dit scriptje gebruikt
worden dat Lorin heeft geschreven.
Kerberos OAuth provider: klein webappje dat een login formulier, eerst ansible afwerken,
daarna pas door werken aan dit project. Onderleiding van Stijn met hulp van Ilion, Wouter en
Feliciaan, de deadline is het einde van de paasvakantie.

4. Activiteiten
Haskell-les
De les was goed, maar de opkomst was minder dan verwacht, er moet nog een poster
gemaakt worden die de les iedere woensdag aankondigt. Meer communiceren voor de 2de
les, we zouden een lijst op mailman (lists.zeus.ugent.be) kunnen aanmaken, en dan iedere
geïntresseerde zich laten inschrijven. De deadline voor deze lijst is nog deze avond.

VPW-voorbereiding
Niet zo veel volk, maar dat was ook verwacht, er waren ook mensen die voor de eerste keer
afgekomen zijn, dus een nuttige activiteit.

VPW
De VPW zelf was een succes! Jeroen gaat volgend jaar beter scoren.

Git-les
Het scherm was kapot, zodat er gewerkt moest worden vanaf een Windows computer, wat er
voor zorgde dat het een half uur duurde voor de git shell werkte. Het aanwezige publiek
waren allemaal burgies. Felix zijn les was goed tot zeer goed.
Dit jaar zijn er geen andere GSoC activiteiten gepland, het grootste werk is de sprekers
vinden en posters maken, vragen aan een andere vereniging of zij het zouden willen
organiseren. Want er is nog niets gepland.

Tiles & Terminals
Alle #nixfappers gaan aanwezig zijn, en gaan helpen met de mensen die het nodig hebben.

Geavanceerde python lessen
De geavanceerde python lessen worden gegeven door Stijn. Er moet nog uitgezocht worden
wat de eerste jaars zien zodat het mooi aansluit. De data liggen nog niet vast, Stijn beslist
deze vanavond.

Gimp-les
De Gimples wordt gegeven op 23 maart om 19u in de Ufo door de Jeroen. De les wordt
mede georganiseerd door de GSR. De gemaakte posters tijdens de les moeten redelijk
neutraal zijn.

Codenights
Bij het starten van de “open” codenights geven we een overzicht van ons lopende projecten.
Daarna helpen we onze leden om te kunnen starten aan een door hun gekozen project. Deze
eerste codenights gaan we proberen in te zetten op de 12urenloop, vooral op de visualisaties
van de website welke geschreven is in js en css. Leden die wat meer ervaring hebben kan
meehelpen aan Saruman wat geschreven is in Rails.
Het plan is om in het begin van de meeting ieder project in één zin uit te leggen aan de
aanwezigen leden. Daarna gaan we in groepjes per project gaan samenzitten.
Tegen morgen kondigen we de codenights aan.

Lightning talks
Verdeling aanspreken proffen:
prof. Brinkmann: Felix
prof. Peter Dawyndt: Tom en Felix (alternatief: Bart)
prof. Coolsaet: Stijn
prof. De Tré: Tom
prof. De Turck: Titouan en Feliciaan
Andy Van Maele: Titouan en Feliciaan
prof. Laermans: Stijn
prof. Van Dooren:Stijn
prof. De Sutter: Felix
prof. De Bosschere: Feliciaan
prof. Fiems: Wouter
prof. Peter Lambert: Feliciaan
prof. Marnix Van Daele: Lorin
prof. Fack: Stijn
prof. Govaerts: Felix
Opmerking: we hebben een duidelijke afbakeningen nodig van welke proffen we vragen want
dat gaat de ronde gaan “in de wandelgangen”, en de proffen die we vergeten te vragen
kunnen daarover zwaar pissig zijn.
Een voorstel voor afbakening is “interessante onderzoeken voor de doorsnee student”. We
gaan dus een aantal proffen hun onderzoek oninteressant noemen.

Overige
Microsoft wou een talk geven over hun platform, waarop Tom geantwoord heeft. Maar we
hebben nog geen mail terug ontvangen.

5. Financiën
Aankopen
Er moet een nieuwe UPS aangeschaft worden want de huidige is kapot, de batterij zou best
gemonitord kunnen worden door de server. Jeroen maakt een voorstel voor een high, mid
en lowend UPS, en dan kiezen we daaruit.

Financiële status
Er staat veel geld op de rekening, er wordt veel gespendeerd aan drank en koeken, alsook de
truien dienen nog betaald te worden.
Iedereen behalve Stijn en Ilion hebben hun trui al betaald.

Kelderrenovaties
We stellen een budget voor tafels van €3500 voor. De vloer zou normaal gezien door de
unief betaald kunnen worden.
Tegen de volgende vergadering maakt iedereen zijn eigenlijk layout als huiswerk.
Tegen Dies Natalis moet het plan afzijn.

6. Overige
De problemen aan de stopcontacten zijn opgelost, het circuit stond af door de werken.
Voor de nieuwe vloer worden de hele tijd rong gestuurd tussen verschillende diensten, Jeroen
mailt nog eens naar prof. Van Maldgehem.

7. Varia
Geen varia.
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.

