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1 Valg af dirigent, referent og to stemmeoptællere.

Christina er ordstyrer, Asger er referent, Anders Johansen og Mikkel(2015) er
stemmeoptællere.

2 Fremlæggelse af formandsperiodeberetning.

Christina fremlægger beretning for det sidste halve år.
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3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse.

Forrige GF

Dagen efter afholdt vi ’hvad kan jeg blvie foredrag’ Arrangementet er stadig
en succes.
Desuden blev der snarest efter GF stjålet en pengekasse, men tyven er for-
mentlig pågrebet.
Vi deltog i Karnevalsfesten, Nanorama kom som "Djævlene fra AU". Nanostu-
derende vinder desuden for bedste udklædning.
Efter eval i foråret afholdt vi labrundvisning! Folk bliver vist rundt i 6 labs på
iNANO. 1., 2., 3., og 4. årgang var med, stor succes!

Dernæst lavede vi jubilæumsarrangementer i stor stil! Der blev trænet til
Les Lanciers med et lille live-band, med rigtig god opbakning.
Vi afholdt i jubilæumsugen en reception hvor Rektor, Jørgen Kjems, Kammer-
stemmer og alle vores foreningsvenner kom.
Vi afholdt også en jubilæumsfest, hvor der blev danset Les Lanciers. Jubi-
udvalget gjorde en stor del af arbejdet for jubi-ugen, især for Jubi-festen. Stor
tak til Jubi-udvalget!
Der var 120 tilmeldte til festen, ca. 110 af disse var nuværende studerende,
resten var forhenværende studerende.

Efter sommerferien!

Der blev holdt Grøn fest. Her bød de gamle nano-studerende de nye russer
velkommen til nano. Nano2 blev årets rushold, og Nano3 vandt årets stol.
Det sidste arangement var den årlige hyttetur, som endnu en gang var en stor
succes.
Derudover har vi holdt en masse lækre tema-fredagsbarer; Frugtbar, bankobar,
vinbar, stor fredagsbar efter kapsejlads osv. For at fremme temabarer kommer
der en liste med forslag til temabarer på Facebook. Nanorama støtter gerne
gode idéer til temabarer.

Men hvad har BEST egentligt gjort?

Vi har organiseret at lave et nyt logo til Nanorama. Vi har lavet merchandise a
la Kopper og T-shirts! Fået en kontakt til lyset i foyeren, så man ikke risikerer
liv og lemmer til hver fest! BEST DANSER TETRIS! APPLAUS!

3 Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse.

Jonas Palle fremlægger perioderegnskab.
Regnskabsperioden er IKKE den samme periode som formandsperioden.
Regnskabet der gennemgås dækker perioden fra januar til juli 2015.
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3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse.

Indtægter

Den største indtægt kommer fra fredagsbarerne. Desuden var Spilfesten en
pæn kilde til indtægt, og ellers er der småting fra Karnevalsfest og udlejning
af udstyr.

Udgifter

Carlsberg er den største udgift, og det hænger pænt sammen med at vi sælger
så meget i baren. Vi har købt ind for ca. 46.000 hos Carlsberg.
Jubilæumsfesten har været en stor udgift, ca. 8.000 kr, men det var meningen,
da der skal nogle penge tilbage til de dejlige nanoer.
BEvCo dækker de ting som Carlsberg ikke sælger til os.
Inventar dækker over de ting vi laver og køber.
Accessories er merchandise, T-shirts og kopper. Posten giver underskud lige
pt., da der endnu er mange usolgte accessories(T-shirts, kopper).
Administration dækker bankgebyrer, mobile-pay, spotify osv. Den største post
her er moms.
Tyveri: Samlet set stjålet 2.900 kr. af to omgange.
Gaver: Hovedsagligt fødselsdaggaver til andre foreninger på uni+Timini.

Totalen for halvåret

Det ser ud som om vi har haft en netto udgift på 26.000 kr på et halvt år.
Denne store udgift bunder hovedsagligt i en stor ændring i lagerværdi. Med-
regnes denne er halvårets underskud på ca. 6.800 kr. Ved sidste GF var der et
overskud på ca. 30.000 kr. Det pointeres klogt at overskud er skidt da vi så
har får mange penge. Underskuddet er således forventet, og endda mindre
end beregnet, da vi forventede en større udgift til jubilæet.

Foreningens værdi pr. 1. juli

Samlet set (kapital + lagerbeholdning) er værdien af Nanorama pr. 1/7 ca.
65.000 kr.

Spørgsmål og kommentarer

Hvad var indehavende pr. 1/1?
ca. 72.000 kr.
Var der slet ingen indtægter til jubilæumsfesten?
Der er ingen ’synlige’ indtægter, så selvom der var masser af barsalg til ju-
bilæumsfesten var udgifterne blot større. Omsætningen i baren til festen var i
omegnen af 15.000 kr. Således er der brugt meget mere end ca. 8.000 kr., de
fremgår blot ikke direkte af regnskabet, da posten er indtægter+udgifter.
Hvordan er omsætningen i fredagsbaren i forhold til tidligere? Det menes at
være lavere end før.
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5. Idéer til anvendelse af eventuelt overskud.

Sidste års omsætning var ca 82.000, og i dette halvår har vi haft ca. 45.000 kr.,
så det ser godt ud.

Godkendelse af Regnskabet

Regnskabet godkendes!

4 Vedtægtsændring

§ Stk. 2 Der oprettes en offentlig tilgængelig fortegnelse med angivelse af
navne og mail-adresser for bestyrelsesmedlemerne, samt arbejdsdeling.
Ændres til; § Stk. 2 Der oprettes en offentlig tilgængelig fortegnelse med
angivelse af navne og mail-adresser for bestyrelsesmedlemmerne, samt ar-
bejdsdeling.
Vedtægtsændringen vedtages!

§ 7 Stk. 6 Formand og kasserer tegner i fællesskab økonomiske anliggender
på vegne af foreningen, efter aftale med bestyrelsen. Ændres til; § 7 Stk. 6

Formand og kasserer tegner hver især for økonomiske anliggender på vegne af
foreningen. Formand og kasserer har således begge mulighed for at foretage
transaktioner fra foreningens konti via dankort, netbank eller personligt
fremmøde i banken.

§7 stk. 6. Omhandler hvem der tegner økonomiske anliggender og hvem
der kan gøre ting i banken.
Sidst formanden og kasserer var i banken fik de at vide at denne vedtægt kan
forstås som at begge SKAL være tilstede ved SAMTLIGE transaktioner (hente
byttepenge osv.), hvilket er uhensigtsmæssigt. Det er ikke intentionen med
vedtægten.

Der var frygt for mistillid, men denne er løst ved at spørge en jurahotline
der siger at en kasserer/formand der ikke opfører sig pænt kan straffes efter
de respektive juridiske regler. Således skal vores vedtægter ikke dække dette
issue.
Vedtægtsændringen er vedtaget!

5 Idéer til anvendelse af eventuelt overskud.

Mange forslag er blevet diskuteret til debatmødet. Følgende foreslag er mod-
taget;

• Skal Nanorama anskaffe et kamera? Der er god stemning for forslaget.

• tilskud til sociale arrangementet. Vi er åbne for alle forslag!

• Fest for bestyrelse og udvalg.

• Ny hjemmeside!
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7. Korte udvalgsberetninger

• Højttalere til fredagsbaren (Vi kan godt købe nye, men de må ikke spille
højere end dem vi har nu, da det vil forstyrre dem der faktisk arbejder
på iNANO.

•

Højttalere

Der har været tale om fastinstallerede højttalere i foyeren. Der var tale om at
købe lækre, usynlige højttalere til at sætte op i foyeren, men iNANO har sagt
nej til at vi skruer noget op i deres dejlige, lækre nanohus. Det er en mulighed
at skrue nogen fast i barelementerne.
Yderligere forslag kan sendes BEST@nanorama.dk
Indkommet forslag; Glemte-ting kassen er smadret, men det er iNANO der
står for den.
Det foreslås at købe hoppeborg og oppustelig pool. Det er en sjov men fjollet
idé!

6 Indkomne forslag.

De indkomne forslag er diskuteret på debatmødet.
Vi vil gerne kåre den bedste (tema)-fredgagsbar til en fredagsbarskåringsfre-
dagsbar.
Vi vil desuden gerne kåre den bedste instruktor på iNANO. Vi har tager
forslaget op med iNANO, der synes at Nanorama skal stå for det i samarbejde
med iNANO.
Det foreslås at man bruger det nye kamera til at lave en timelapse over en
aften. Jonas Palle vil gerne stå for det!
Der er ikke er flere forslag, så debatmødet har virket.
Desuden er der kommet et forslag om bumperballs, men det er dyrt, så det
gemmer vi har et overskud igen.

7 Korte udvalgsberetninger

Fredagsbarsudvalget

Der er blevet ryddet op i fredagsbarsudvalget, så det kun er relevante folk der
er med. Det store udvalg skal have en lillesøster, intimudvalget. Dette arbejde
overlades til den nye fredagsbarsansvarlige. Dette udvalg skal håndtere liste
af temabarer, trænes i at stå i bar, og få resten af hver sin årgang til at stå i bar.
Det vurderes at der skal være 6-8 i udvalget.
Spørgsmål; Specialølsafstemningen savnes, men den er afskaffet.
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8. Valg af bestyrelse.

Timini

Anders Johansen fortæller om Timini.
Der er blevet sendt en flok studerende til NTU i Trondheim, de havde det fedt.
Der kommer nogle nordmænd fra Trondheim og besøger os, og det bliver for
fedt!
Siden sidst er der kommet vedtægter, formand og næstformand. Der er nu 9

medlemmer i udvalget.
Spørgsmål; Hvem skriver man til for at blive vært for en nordmand? Man
skriver til timini@nanorama.dk.

Musikudvalget

udvalget ville gerne holde en café i Q4, men der var ikke plads. Der er ikke
sket så meget siden sidst ellers, men skal udvalget for alvor i sving igen nu.
Fremadrettet skal der ryddes grundigt op i udvalget, og der skal arrangeres
en musikcafé i Q2. Musikcaféer er fredagsbarer med lækker livemusik!

Håndværkerudvalget

Består nu af tre mand, de har lige fået en lærling. Udvalget laver og fixer ting.
De har lavet en diskokugle og fixet grillen. De søger ikke flere medlemmer.

Erhvers/fagligt udvalg

Udvalget skal stå for kontakten med virksomheder som kan komme og fortæl-
le om hvad de laver, afholde "hvad kan jeg blive-foredrag og være behjælpelige
med virksomhedsbesøg. iNANO bakker op om udvalget.
Indtil videre består udvalgsopstartsgruppen af Christina Moeslund og Jonas
Hamming. Der vil blive afholdt et konstituerende opstartsmøde snart. Skriv
til BEST@nanorama.dk for at komme med.

Spørgsmål

Hvorfor ’fagligt’ i navnet? For ikke at komme for tæt på NOVAs domæne, og
fordi udvalget også er ansvarligt for det mere fagligt betonede "hvad kan jeg
blvie foredrag?"

8 Valg af bestyrelse.

Følgende 5 personer er afgående eller på genvalg; Mads Folkjær, Henrik
Særkjær Jeppesen, Christina Moeslund, Jonas Hamming, Emma Ehrenreich-
petersen. Mads, Henrik og Emma genopstiller.
Bestyrelsen præsenterer sig selv og deres poster. Der bliver redegjort for
hvorfor folk stiller op eller ikke stiller op.
Følgende personer stiller op til bestyrelsen.

• Mads (2014)
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8. Valg af bestyrelse.

• Emma (2013)

• Henrik (2013)

• Laura (2013)

• Cecillie (2014)

• Thanussan (2013)

• Maia (2012)

• Morten (2008)

• Michael(2008)

• Mie (2008)

• Hans Christian (2008)

• Christina (2008)

• Steffen (2008)

• Simon (2008)

• Ida (2013)

• Camilla (2013)

• Martin (2013)

• Simon (2014)

Årgang 2008 stiller op, og afsiger nano-trosbekendelsen, og det er rørende!
De gamle (2008) stiller op som én enhed, så de bliver diskvalificeret.

Afgående bestyrelse

Der bliver afgivet Nanoramas ordensbånd. Der var 44 stemmer af 5 navne, og
ikke behov for omvalg. De nyligt valgte er:

• Mads Folkjær (2014)

• Emma Ehrenreich-Petersen(2013)

• Henrik Særkjær Jeppesen(2013)

• Maia Høyer Monod(2012)

• Ida Haugaard Sørensen(2012)

Suppleanter;

• 1. suppleant; Camilla Worre Pedersen (2012)
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9. Eventuelt.

• 2. suppleant; Martin Olsen Mørch (2012)

Den valgte bestyrelse afsiger nano-trosbekendelsen.

9 Eventuelt.

Alle hilser Halvor!
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