
26. September 2019 kl. 15 – 15.30

Generalforsamlingen
DIKU Alumnedag 2019



Dagsorden
• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Godkendelse af 
dagsordenen

• Bestyrelsens beretning, 
herunder Introduktion og 
formål med DIKU 
Alumneforening

• Godkendelse af vedtægter

• Behandling af emner og 
forslag modtaget fra 
alumner

• Valg af bestyrelse:
Ioana Mogensen 
(bestyrelsesformand ) –
(Gen)opstiller
Simon Søe Nissen 
(bestyrelsesmedlem) –
(Gen)opstiller
Peter Carstensen 
(bestyrelsesmedlem) –
(Gen)opstiller
Gorm Raabo Larsen 
(bestyrelsesmedlem) –
(Gen)opstiller

• Eventuelt
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DIKU ALUMNI – Året der gik – bestyrelsens beretning

• Rollefordeling i bestyrelsen  vedtaget. 

Ioana Mogensen: Formand (m/k) 

Simon Søe Nissen: Næstformand 

Peter Carstensen: Kasserer 

Gorm Raabo Larsen: Menigt medlem.

• 4 Bestyrelsesmøder pr. år.

• En person fra instituttet deltager i alle møderne – Inge 

Hviid Jensen

Bestyrelsen konstitueret i November 2018

• Foreningens aktiviteter, herunder evt. udgifter ifm. 

events til forplejning og honorar til talere, afdækkes af 

DIKUs drifsbudget.

• Større honorarbeløb, fx 10.000 - 15.000 til en aktuel 

mulig taler, skal forelægges instituttets ledelse til 

godkendelse. 

Budget på plads

• Udarbejdelse af vedtægter

• Etablering af en pipeline for potentielle foredrag, emnebank

og potentielle foredragsholdere

• Arangere Diku Alumnedagen I samarbejde med DIKU 

Business Club

• Arrangere alumneevents ud over alumnedagen

• Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer herunder både

alumner og studerende samt personer med tilknytning til

DIKU

Bestyrelsens arbejde

28 November kl. 16.00  Netværksdag.

Et forskningsindlæg, netværk og julehygge med gløgg

Vi har reserveret et rum i den nye 

Niels Bohr bygning! 

Næste Alumnemøde 28.11.2019

DIKU ALUMNE FORENING FORMÅL
Foreningens formål er at afholde faglige og 

sociale arrangementer til gavn for 

medlemmerne. Foreningen er et socialt og fagligt 

forum, som sigter på at fastholde medlemmernes 

tilknytning til DIKU.



Vedtægter

• Tilgås på det nuværende Alumnesite, som gik I 
luften I November 2019: 

• https://di.ku.dk/ominstituttet/diku-
alumneforening/
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Nuværende bestyrelse

• Ioana Mogensen, Codan, enterprise architect, DIKU-
alumne fra 1998 

• Simon Søe Nissen, DIKU 1994-1997, CBS 2001-2003, 
Enterprise Arkitekt hos Nuuday, selvstændig siden 
2005, mentor for nyudklækkede IT-kandidater. 

• Gorm Raabo Larsen, meteorolog, KU-alumne fra 
1973, arbejder for at få foredrag om Autonome 
robotter / AI og etik; Blockchain systemer; Kvante-
computere.

• Peter H. Carstensen, ekstern lektor tilknyttet DIKUs
sektion for Software, Data, People & Society, tidl. 
Vicedirektør Alexandra Instituttet, DIKU-alumne fra 
1985 (ikke til stede i dag). 
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