Bestuursvergadering 8/3/2022
:::spoiler Gitlab sync - sync-to: verslagen/21-22/2022-03-08.md :::
Aanwezigen: - Swomp - Jasper - Bobby - Foxie - Flynn - Francis. - (Jan) Datum:
8/3/2022, 19u30-21u40

Penning
• Aankopen sleutel tags

Computers
Either besteld of kwijt. Status nog onduidelijk. Niemand kan er dingen over
terugvinden. Sammy geeft update, maar duurt wss nog een paar maand.
Jasper: [redacted]
nieuw subsidieregelement wordt waarschijnlijk dit semester nog ingevoerd. ->
Krijg je geld. -> Dien verantwoording in op het einde van het jaar.

Sysadmin
sysadmin staat boven de vice. Of dat is toch wat swamp gelooft. We ontkennen
noch bevestigen dit feit.
We hebben het nog.
We moeten een nieuwe eigenaar van onze servers zoeken, zodat deze niet enkel
op jasper zijn naam staan. evt is @niko een optie? Jasper vraagt dit ooit na.

Events
12ul Testevent
• UPS Opladen
• Oproep voor powerbanks, dekens en afkomen.
Powerbanks: - Flynn - Jasper - Francis - Loxsi ? - Swamp
De rest zien we op de dag zelf. Opbouw start vanaf 11u sochtends al.
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OBUS
Nog veel werk, dingen lopen.
Ruben kijkt mss ns voor een simpel logo.
vnvd kunnen we mms de can kabel maken.
Meer mensen zoeken hoe electronica werkt, om op het event te kunnen helpen
met uitleg - Jasper - Bobby

Lustrum
vorige meeting: https://codimd.zeus.gent/5e3GRu2WQ5C5Q-uQ50I_IQ#
• COMMUNICATIE!!!
• WEBSITE
• Facebook (gericht naar oud en nieuw zeus, niet volledig at random)
Receptie
Nog geen antwoord over: - Cava glazen - Overnachting - cava zelf.
=> Bobby pushed opnieuw
Al 19 inschrijvingen.
-> Mss zoektocht naar verborgen beacon.
Obus op zondag na de pannenkoeken.
Nerf geweren groepsaankoop? https://mattermost.zeus.gent/zeus/pl/hq6sgwemnpdsbnntxs7qujx9be.
- JP heeft blijkbaar amazon prime in amazon.nl en dan heb je 1 dag levering

6urenloop
Meeting morgen. https://codimd.zeus.gent/vcbx2tRkSXGGLLtvgDvWiA#

Codenight met FK
Datum: 19 april. Locatie: kelder
FK Fixt pizza. Navragen wat de deal is. Voor hoeveel mensen.
• We moeten dat reminden aan het FK.
• Navragen hoe hard we dat mogen verspreiden met dat er free stuff is.
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Projecten
G2
Gaat ooit terug leven. Is niet zoveel meer voor nodig. Mss herschrijven naar
een autogegenereerde api ofzo.

Tab
Zit in een rewrite van rails 5 naar 7 om hem van ancien naar nieuw om te
vormen. Atm is het gewoon veel te outdated langs alle kanten.
https://github.com/ZeusWPI/Tab/pull/86

Hydra
Deadline projectaanvraag 24/03/2022. Das over 2 weken.

Algemeen
Volgende vergadering
24 Maart 19u.

Varia
• winkelrun. Kelder is bijna leeg
• Velcro strips voor frons (80) en flonn (100)
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