
Referat fra Generalforsamling onsdag d. 5. marts kl. 17 i foyer 

1. Valg af dirigent 
Maria 
Referant  
Lisette 
samt 2 stemmeoptællere 
 

2. Fremlæggelse af formandsperiode 
Videre arbejde med vedtagelser fra sidst periode med fredagsbar hver fredag og 
afprøvning af de to nye poster i bestyrelsen. 
 
J-dag og DNAquiries. En måde til at give russerne vigtig viden igen så de huskede 
det. Dagen var lidt hektisk men kan anbefales at gøre det igen. 
 
Foredrag med to ph.d. studerende. Der var stor opbakning og foregragsholdere 
deltog også i fredagsbaren så folk kunne stille spørgsmål. 
 
Julefrokost salg af biletter ugen inden. 80 billetter alle blev solgt. Der var mange 
som kom til festen kl. 21.00. Der blev som noget nyt solgt vin. Det vil der også 
fremover men dyrere. 
 
Julehygge for alle på iNano. Meget hyggeligt men ikke mange deltagere. 
 
Foredrag med Line. Også hun deltog efterfølgende i fredagsbaren. Fungerer godt. 
 
Superbowl mange deltagere, meget lidt arbejde fra Nanoramas side. 
 
Debatmøde få deltagere, håbede det ville forkorte generalforsamlingsmødet. 
 
Lager og økonomi skal forbedres. 
 
Faguge blev afholdt fordi vi havde besøg af Nordmænd, få deltagere. En evaluering 
vil komme ud for at finde ud af hvorfor så få kom. 
 
Godt med stor fremmøde. Vi kan godt lide at arrangere arrangementer. 
Hovedsagligt ville det være rart hvis flere ville deltage 
 
 
Karvevalsfest er næste arrangement. 

  - Fremlæggelse af periode i udvalget 

Fredagsbar går godt 

Timini Nordmændene har lige været på besøg, god opbakning fra Nordmændenes 
side, ville ønske der var flere danskere. 

Musikudvalg har det sidste halve år arbejdet med hvad deres opgaver skal være og 
at få det hele til at køre. Laver playlister og musikarrangementer. 

Sportsudvalg der var ingen der mødte op til opstartsmøde. Eventansvarlig vil gerne 
hjælpe med at få det op at køre. Men det er en udefra stående som skal stå 
somansvarlig. 



3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse 
Der har været mange problemer med at indføre lagerstatistikken i regnskabet. Der 
er sket en del fejl men de vil blive rettet og et bedre system er ved at blive 
konstrueret. 
Der har været underskud så vi har modtaget moms. 
Nogen arrangementer giver underskud men det er ok da vi godt må gå i 0. 
Regnskabet er enstimeret. 
Årsregnskab på 2237,78 kr med lagerværdi. Uden er det i minus 
Delte meninger om hvorvidt det er ok med stort underskud på julefrokosten. Nogen 
mener at det ikke havde gjord noget, hvis billetten var dyre, mens andre mener, at 
fordi det er et arrangement, hvor næsten alle Nanoramas medlemmer deltager er 
det ok med et underskud. Dog vil det være at foretrække at underskuddet bliver lidt 
mindre for fremtiden. 
For fremtiden bør der ikke være adgang i baren for andre end dem som har meldt 
sig til det. Flyt evt. baren væk fra køkkenet.  
Regnskabet gokkendes 
 

4. Ideer til anvendelse af evt. overskud 
Der er ikke meget overskud. 
 Kage til fredagsbar.  
Premier til konkurrencer.  
Leje af hal til sportsudvalget. 
 

5. Indkomne forslag 
De skulle være sendt til Steffen men ingen kom. 
 

6. Ændring af vedtægter 
Ændring af adresse var ikke nødvendig. 

- §4 stk 2 ”… hvis bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen 

overtager den pågældende suppleant jf. §6 bestyrelsesmedlemmets 

post…” 

- §4 stk. 6.3 ”En gyldig stemme er kun fra et tilstedeværende 

Nanoramamedlem…” 

- §4 stk. 6.4 ”Ved stemmelighed tildeler bestyrelsen 1. og 2. 

suppleant”  

 
Der var stor uenighed om demokratiseringen af §4 stk. 6.3. Da man måske ikke 
kender alle og ender med at stemme tilfældigs. Det er ikke muligt at lave et 
fuldstændig retfærdigt system Nanorama har valgt den metode der var lettest at 
udføre. 
Næste gang bør vedtægtsændringerne komme ud en uge inden debatmødet så folk 
har tid til at overveje dem. 
Alle nye vedtægter er vedtaget. 
 

7. Udvalg fremadrettet 
Fredagsbar mangler nye til at stå i baren. Man skal være hjælper i baren 3 gange 
før man må stå alene. Der vil komme kalender over hvem der står hvornår og 
afstemning om special øl over nettet. Seddel ud med at det ikke kun er Nanorama 
bestyrelse som må stå i baren. 
 
Timini har en tur til Norge i september. Fest i Danmark med Skype kontakt til Norge 
hvor de også holder fest. 
Forslag til at få kontakt til andre lande så der kan være udveksling til andre lande. 
 



Musikudvalg gentagelse af forrige info om udvalget. Hvis man vil have kontakt med 
udvalget skriv til Martin senere vil de få deres egen mail. Alle er velkommen til at 
deltage og skrive deres meninger. 
 
Sportsudvalg der er ønske om at få det i gang. 
 
Håndværkerudvalg skriv til Nanorama hvis det har interesse. 
 

8. Valg af bestyrelse samt oprettelse af bestyrelsesfortegnelse 
Opstillede kandidater 
Den gamle bestyrelse holdte korte oplæg om hvad de enkelte poster indebar. 
Herefter holdte de som stilede op korte oplæg om sig selv. 
Opstillede 6 
Morten stemt ind 
Mark stemt ind 
Halvor stemt ind 
Simon 1. suppleant 
Jonas stemt ind 
Asger 2. suppleant 
 
Bestyrelsen blev efter mødet enig om følgende 
 Lisette    Referent 
Anders    Næstformand 
Johnny    Rumansvarlig 
Christian    Eventansvarlig 
Martin     Teknisk ansvarlig 
Morten    Kasser 
Mark      Fredagsbarsansvarlig 
Halvor     Formand 
Jonas      PR 

 
 

9. Eventuelt 

Hyttetur sker ikke medmindre ca. 50 nanoer tilmelder sig. Hytten er allerede nu 

bestilt men det skal fremover besluttes om arrangementet skal være der for 

fremtiden. Tidspunkt og størrelse af hytte er revurderet. Der er mange tilhængere af 

hytteturen. Det er den nye bestyrelse som bestemmer om hytturen skal blive til 

noget. 

Opslagstavle. Det vil være at fortrække hvis opslagstavlen blev flyttet og gjord 

pænere. 

Sammenkobbel de to punkter med udvalg så det bliver kortere.  

Portvin skal være god. 

Referater skal være mere passende. Retningslinjer for hvad der skal stå. 

Debatmøde. Nogle ting blev ikke diskuteret her til generalforsamlingen. Men godt 

det var der. For fremtiden udsend Referat fra debatmøde. 

Undgå bestyrelsesarbejde-emner og vedtægts-emner kan evt. komme på et 

ekstraordinærgeneralforsamlingsmøde. 

 

Til stede  

Ca. 29  

 

 


