Bestuursvergadering 4:
Datum: 
5 November 2015 17h15-18h18
voorgaande wiki pagina:
https://zeus.ugent.be/wiki/doku.php?id=bestuursvergadering:november_2015

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
6 Okt:
Centauro in orde
Ereleden: 4
Ruben moet nog steeds servers komen halen.
Aankoop bluetooth is gebeurd: werkt goed
Blogposts zijn er: positief
Geen banner aaangekocht
Geen 10 geïntresseerden voor pull, dus doorsturen naar volgend semester
Verslag goedgekeurd.

2. Financiën
●
●
●
●
●
●

513.05 euro op de bank
278.8 euro in kassa
Schulden: 938.44
Oningediende subsidies: 143.35
Geen bankkaart, nogmaals bellen
aankopen: rek

3. Sysadmin
●
●

servers moeten weg (Ruben)
moet kijken naar servers, die sluiten zichzelf niet af bij stroompanne

4. Activiteiten
a. geeks attack
: goeie feedback gehad,
meer lana en haldis gebruiken, maar dit zou in orde zijn tegen volgend jaar
b. rms
: talk opnemen (communiceren met dict), systeem voor ingang
bedenken(voor overrompeling)(bv werken met stewars), nog posters
ophangen (50 over)

c. latex les: volgende maandag: alles oke
d. github talk: volgende dinsdag : alles oke
e. spel avond2 (23Nov): spelletjes vragen aan prime
f.

pannenkoeken en jenever codeavond (1 December)(laatste event van
semester)

5. Projecten updates
●
●
●

Lana bestaat
Hydra : rector communicatie> inoversity challenge uitkomst: mail naar rector
tap: testfase

6. discussiepunten
a. 12UL Comitee
i.
Julien: nieuw
ii.
ilion: count von count
iii.
stijn: ervaring
iv.
jeroen
v.
benji: gaat count von count leren kennen
team: Benji, Jeroen, Stijn
b. App voor mateman
inhoud: paypal dingen e.d.

c. Gandalf v2
idee: mensen buiten zeus proberen aantrekken
tegen: lijkt alsof zeus het niet aankan
> interne projectvergadering

d. streepjes verhogen naar 70 cent
voor: risico kapitaal, comfortabeler zitten
tegen: geen verlies, binnenkort tap, extra activiteiten zelf betalen: dit is niet aan zeus

Stemming:
verhoging: 9
houden: 9

Bestuur: 4(verhoging)2(houden)
dus prijs wordt verhoogd naar 70c per streepje

e. pizza.be
nee

7. trivia
a. sponsors: vb topcopy, case per case bekijken

