
Generalforsamling i Nanorama

Referent Malthe von Tangen Sivertsen

11. Oktober 2017

Indhold

0.1 Tilstedeværende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 Åbning af generalforsamling 11/10-2017 1
1.1 1. Valg af dirigent, referant og to stemmeoptællere . . . . . . . 1

1.2 2. Fremlæggelse af formandsperiodeberetning . . . . . . . . . . 2

1.3 3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse . . . . . . . 3

1.4 4. Idéer til anvendelse af eventuelt overskud . . . . . . . . . . . 6

1.5 5. Indkomne forslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.6 6. Korte udvalgsberetninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.7 7. Valg af bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.8 8. Eventuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0.1 Tilstedeværende

58 inklusiv best er dukket op.

1 Åbning af generalforsamling 11/10-2017

Velkommen lyder det fra Stefan som står stolt som nanoramas formand. Han
håber alle har portvin og skåler.

1.1 1. Valg af dirigent, referant og to stemmeoptællere

Stefan vælges som dirigent. Thorbjørn var dog også et forslag. Malthe vælges
som referant.
Mark + Dal vælges som stemmeoptællere, og kan dermed ikke stille op til
bestyrelsen. Vi må gerne tage trøfler nu.
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

1.2 2. Fremlæggelse af formandsperiodeberetning

Først blev der afholdt karnevalgsfest. Der er et dejligt billede af de flotte
førsteårs i domino udklædning. Andre udklædninger er Peter Pan, Harry
Potter bestyrelesen samt skønheden og udyret.

Bowling: Kæmpe event med stor deltagelse. Trods banerne ikke virkede
var der massere af spas, løjer og god steminng.

TDC: Det gik fremragende.

Valgfagsoplæg blev også afholdt. Her kunne man få et overblik over hvordan
man skal vælge med den nye semesterstruktur.

Vinsmagning: Mikkel fra vindanmark kom og afholdt vinsmagning. Der
var en kæmpe succes.

Fødselsdagsfesten: Stefan kunne desværre ikke kommme, men der var tale på
video. Der var guldtema, og pynteudvalget gik all ind med guldudklædning,
og det samme med BEST med guldbukser. Der var helstegt pattegris, dj og
dans. Og der var selvfølgelig galiano hotshots.

Instruktorkåring: Instruktorerne blev hyldet og de er alle fantastiske. Tak
til dem.

Udvalgsfesten: Der er desværre nægtet adgang af Stefans computer, men
man må melde sig ind hvis man vil være med. Timiniudvalget lavede fremra-
gende underholdning.

Nanorushyg: Der er kommet nye dejlige russere, hvor nanorama var vært for
eftermiddagsarrangement. Der var gratis øl og mad, og russerne fik intro til
unilivet ved at lære at åbne øl. Deres søde tutorer gav dem en kasse øl.

Grønfest: De russere der mødte op gjorde en fantstisk indsats og blev hyldet
med klapsalve. Der var rigtig gode uklædninger. Dog var der også nogle der
ikke var russere som tog grønt på. Best havde hawaii-skørt på og havde en
fest! Der var stoledans om året rushold hvor nano1 vandt. Bjarke prøvede da
også at fuske sig ind på billedet. Fordi han troede det var ham der blev kaldt
på... Desuden blev den nye tradition om at synge mulan uden tøj på overholdt.

Hyttetur: Der blev drukket en masse øl, og det var bare en fremragende
tur med det perfekte vejr hvis man huskede det rette tøj. Dog blev ølbowling-
turneringen afholdt, og der blev funedet en vinder (trods tømmermænd som
ses på Jonas) hvor Halvor og Zeuten vandt den store pris.
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

Temabarer

LP bar: Musikudvalget har afholdt LP bar med musikquiz.

Påskebar: Her rekuterede pynteudvalget nye medlemmer og lavde gækkebre-
ve.

Hvedebar: Har kunne man få varme hveder.

Mexicanerbar: Med massere af tequila og store hatte!

Virksomhedsbesøg hos radisurf

Grill og spil aften

Hækle/ filmaften: Der er kommet en æpedemi med at hækle og vi har
taget konsekvensen. Der blev også vist S.S Martha. Vi håber at nanorama vil
overleve hækling.

Hvor meget øl blev der drukket?

1788,5 L er blevet drukket på et halvt år. Sidste bestyrelse drak 2200 L, men
dog drak vi mere end bestyrelsen før dem!

Og dermed slut på formanden beretning

1.3 3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse

Regnskabet for foråret 2017. fra 01/01-2017 til 30/06/2017

Fester: Spilfest, karnevalgsfest. Det er forårsregnskaberne der sammenlig-
nes. Til fredagsbarer har der været større udgifter til pynt.
Alt i alt et samlet underskud på 6854,29 kroner og dette er vi meget glade for.
Stor apllaus.

Arrangementer

Soilfest 17/02

• Indtægt: 11.575 kr

• Udgift: -271,10 kr

• Subtotal: 11.303,90 kr
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

• Lagerændring: -8.482,51 kr

• Total: 2.821,39 kr

Karnevalsfest 10/3

• Indtægt: 1.386,87 kr

Fødselsdagsfest 19/5

• Indtægt: 16.185 kr

• Udgift: -26.330,20 kr

• Subtotal: -10.145,20 kr

• Lagerændring: -6.173,69 kr

• Total: -16.318,89 kr

Fredagsbarer

• Indtægt: 64.334,08 kr

• Udgift: -954,00 kr

• Subtotal: 63.380,08 kr

• Lagerændring: -28.723,34 kr

• Total: 34.656,74 kr

Andre arrangementer

• Bowling: -165 kr

• Filmaften: -133,15 kr

• Generalforsamling: -780,74 kr

• Vinsmagning: -3.686,25 kr

• Ølsmagning: -720,00 kr

• Total -5.485 kr

Indkøb af alkohol

• Carlsberg: -31.540,32 kr

• Bevco: -10.755,67 kr

• Andet alkohol: -630,32 kr

• Total: -42.926,31 kr
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

Alt det andet

• Timini-udvalg: -370 kr

• Toastsalg: 137,25 kr

• Salg af t-shirts: 5.200 kr

• Moms: -10.409,00 kr

• Gebyr: -806,87 kr

• Pant: 493,75 kr

• Inventar: -1.267,13 kr

• Spotify: -594,00 kr

• Indkøb af t-shirts: -13.437,60 kr

• Total: -21.053,50 kr

Overblik 1

• Samlede intægter halvår 2017: 81.992,10 kr

• Samlede udgifter halvår 2017: -85.531,40 kr

• Ind+ud: -3.539,30 kr

• Indestående 1/1-2017: 54.463,09 kr

• Indestående 31/6-2017: 50.923,79 kr

• Forskel: -3.539,30 kr

• Lagebeholdning 1/1-2017: 31.530,66 kr

• Lagebeholdning 31/6-2017: 28.215,67 kr

• Forskel: -3.314,99 kr

Tilgode

• Carlsberg: 11.403,90 kr

• Ven retur fest: 943,00 kr

• Samlet: 12.346,90 kr

Overblik 2

• Forskel lagerbeholdning: -3.314,99 kr

• Forskel lagerbeholdning+tilgode+pengebeholdning: -3.808,30 kr

• Samlet resultat: -6.854,29 kr

• Indestående 30/06-2017: 50.923,79 kr

• Lagebeholdning 31/06-2017: 28.215,67 kr

• Foreningens værdi 31/12-2016 : 79.139,46 kr
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

Spørgsmål til regnskabet: Er det en god ide at havde underskud eller
overskud? Vi er en forening som skal hjælpe studerende så vi håber på at gå
lidt i i underskud da vi har mange penge (en høj foreningsværdi). Vi skal
gerne gå i omkring nul. Der er ingen der ikke vil godkende regnskabet så det
er hermed godkendt.

1.4 4. Idéer til anvendelse af eventuelt overskud

Er der nogle som har forslag til indkøb:

En hoppeborg er blevet forslået

Flere udendørsspil bliver forslået, men vi har ikke plads til nogle ting nede på
depotet. Og vi kan ikke rigtig bygge nyt til at opbevare. Der forslås til ny best
at sælge teressevarmere eller høre administrationen om vi må bruge tomme
lokaler. Teressevarmere bliver ikke brugt da vi ikke må bruge det til pavilioner

Flagstang blev også forslået, som Stefan har snakket med Anette om. Det
var hun ikke glad for, men hun har lovet at undersøge det. hvis der kommer
en flagstang skal der nedsættes et falgudvalg som flager. Kræner kommende
form for dette udvalg.

Merchendise: Nanorama underbukser, regnbue t-shirts, kitler. Dette vide-
regives til ny best. Vi har dog købt nye t-shirts.

1.5 5. Indkomne forslag

Til debatmødet blev der snakket om forskellige udvalg hvor et af dem blev
oprettet. Studietursudvalg blev også forslået. Konklusionen blev at dem der
lige har været afsted tager fat i den kommende årgang og videregiver infor-
mationer, da inano ikke længere vil arrangere.
Det blev også forslået at lave en bachelor reception/ fest for at hylde dem der
bliver færdige som bachelor/ kandidat, da dette nu er en flad fornemmelse.
Dette vil vi derfor gøres til sommer.

1.6 6. Korte udvalgsberetninger

Musikudvalget

Der bliver selvfølgelig delt sange ud. Den er på "Jeg en gård mig bygge
vil"hvis man vil høre sangen burde man været dukket op.
De holder arrangementer, fx musikcafeer, både live og lp bar’er. Derfor laver
de også playlister. Der er ni medlemmer, og man skal bare skrive til dem hvis
man synes listerne skal opdateres.
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

Mere dakedak musik bliver forslået. Vi takker for udvalgsberetning og flot
sang!

Erhversudvalget

Asger fremlægger fra femte årgang. Han er nemlig formand. De er tre mand.
De mangler et nyt medlem. De besøger virksomheder ude af huset fx radisurf.
De sørger også for at færdige nanoer kommer og fortæller hvad de laver og
hvordan de kom dertil. Mark er fuld og spørger om de søger nye medlemmer,
og det gør de stadigvæk. Tak for beretning.

Timiniudvalget

Christian kommer og fremlægger. Det er et udvalg som sørger for udveksling
med vores søsterforening (Timini) som er Trondheims festforening. Vi får folk
og vi sender folk. Der kommer nordmænd den 2 November, og de kommer
til J-dagsfest hvor de vil købe mange øl, da de er billige. De søger efter
medlemmer da der ikke er så mange tilbage, da en masse er smuttet. Til
november kommer der møde til alle dem som gerne vil til Norge. Fx er der
ikke så koldt som man lige går og tror. Husk at hyg med nordmænd når de
kommer. Spørgsmål: Hvornår sender Timiniudvalget den anden vej? Det gør
de i februar og det bliver nok i starten. Og alle der er med i nanorama kan
komme med. Skål og tak for udvalgsberetning.

Intimudvalget

Har været debateret til et par debatmøder, og da bestyrelsen ikke kunne finde
opgaver til udvalget har vi valgt at nedlægge det. Tidlere var det et udvalg
som skulle hjælpe fredagsbarsansvarlig. Hvis man har ideer til hvordan man
kan hjælpe vedkommende kan man sætte sig ned og lave et nyt udvalg.

Pynteudvalget

De har selvfølgelig deres eget slideshow. Der er belvet lavet slides til Maja
som hun skal fremlægge. Maja er formand, for nanoramas største udvalg. De
elsker glimmer og også nye medllemmer. De afholdte påskebar som var en
optagelsesbar. Man kan få en titel, og dette var påskegækkeren som Karina
vandt. Der bliver lavet en ny optagelsesbar. Der er 19 medlemmer hvor nogle
har flotte titler. Der forsvinder 4 da folk er gamle og de kommer ned på 15.
Hvis man virkelig brænder for at være aktiv og pynte må man meget gerne
skrive sig på sedlen.

Fødsesldagsfest: Flagtema eller guldtema? Det blev selvfølgelig begge. De
brugte ikke så mange penge (kass takker). Guldfesten var flot! Der er mange
fine billeder.

Hvad er målene på søjlerne? Udvalget bruger Mark-enheder, hvor alt er
i størelse af Mark.
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

Grønfest var søjlerne øldåser.
Referenten har måske skrevet lidt for meget om pynteudvalgets følelsesr i
referaterne...

Håndværkerudvag

Skal lave stol og pokal. Vi har også givet dem opgaven at lave en flødebol-
lekanon. Formand lærning lummer tager til Finland næste år, så de kunne
godt bruge flere medlemmer. Lærling lummer demonstrerer at de har en
næsten færdig flødebollekanon. Den virker ikke særligt godt endnu. Der er
også lærling Leif i udvalget. Tak for beretning.

Friluftsudvalget

Det nyestiftede udvalg. Form i anden fremlægger. Vi laver arrangementer der
foregår udenfor. Og ikke i renrummet nej. Vi laver kanoturer, gåture, skovture
etc. Skriv til fjældrøven@nanorama.dk. Den 9. December laver vi snobrød i
Risskov da alle har tømmermænd. Vi har plads til et nyt medlem. Vi vægter
buksebeklædningen højt da man gerne skal beholde dem på.

DISNEY-udvalget

Har lavet en revurderet udvalgsbeskrivelse og er blevet godkendt under
nanorama. Disrakseidotiersøgeryeyndlingsfilm. De har ikke lavet meget siden
i mandags hvor de blev godkendt. De vil gerne lave et arrangement allerede
i slut oktober. De fik ideen til SS Martha, og holder filmaftener, biografture,
filmquizeer, barer om film, og de søger ikke nye medlemmer lige nu da de
lige skal have helt styr på udvalget. De regner med 2 arrangermenter om året.
Det kunne også være julekalender. Tak for bertning og skål! De vil også gerne
stå for superbowl, som der bliver spurgt til. Der kommer mange forslag til
hvad de kan lave. De har ikke clearet med DISNEY om navnet er okay.

1.7 7. Valg af bestyrelse

Den gamle bestyrelses kommer op og fortæller om deres post og om de
genopstiller. Halvdelen af bestyrelsen er ikke på valg. I dag er der 5 på valg.
Jakob og Asger tager over begge meget fulde Best fortæller om diverse poster
og folk der ikke skal på valg sætter sig ned.

Russere bliver anbefalet ikke at stille op. Der skal vælges 5 ind og 2 sup-
pleanter. Suppleanter træder til når et bestyrelsesmedlem stemmes ud.

Formanden: siger kloge ting (LØGN) og har det forkromede overblik.
Bruger 2 timer. Genopstiller ikke.
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1. Åbning af generalforsamling 11/10-2017

TA: Daniel er lige kommet ind. han opdaterer mailsystem og hjemmeside.
Sørger også for lyd til fest og er selvfølgelig ansvarlig for toast. Genopstiller

BarFar: Gammelt medlem (røvhul, 6. årgang) vigtigste post, alle er enige,
sørger for kolde øl hver fredag. Bestemmer hvem der står i bar og kan kende
alles øl. Der er lagt 7-8 sten omkring nano som et led i MUREN der skal holde
pøblen. Ikke på valg.

PR: Laver notifikationer på Facebook. Ligger billeder på face og er Insta
ansvarlig. Bestyrer opslagstavle og sorterer billeder. Bruger forskellige mæng-
der af tid. Genopstiller ikke.

NF: Hun bestiller sprut, portvin og trøfler. Holder sammen med form det
store overblik. Bruger meget tid omkring fester, på planlægning og optælling.
Genopstiller ikke.

Ka$$: Betaler regninger og styrer pengene. Alle bonnerne går til Freja
ligeså. Har også styr på kassen og går i banken som en fast ting en gang i
ugen. Bruger meget tid på at holde halvårsregnskaber. Ikke på valg.

Event: Hovedansvarlig for alle events, bla hyttetur og vinsmagning. Har
primært uddelt opgaver til diverse udvalg. Ikke på valg.

RF: Burde skrive dette her..... Skriver referat. Egentlig en sladderhank, han
vil fortælle alt. Laver små konkurrencer der er gemt i referatet som udløser
øl. Barfar er nu begyndt at læse referatet til en forandring. Alle kan deltage i
denne konkurrence. Står desuden også for rengørings artikler og vaskeklude.
Form er dum og laver ikke dagsordnener i hu tid. Ikke på valg.

Dungeon master: Han ER Simon. Vigtig post, sørger for øl på lager og
sodavand. Han bestiller alt hvad der mangler, sørger for øl ind og ud, høhø.
Vi får åbenbart penge for at aflevere gamle flasker. Opfordrer til at smide pant
i pantspanden. Genopstiller ikke.

Opstilling til bestyrelsen

Daniel (2. årgang)
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Anders (3.årgang)

Nichals(3. årgang)

Mathias B (2. årgang)

Alexander (4. årgang)

Russere bliver opfordret til at stille op.

Rafael (4. årgang)

Der bliver råbt på piger i best

Nanna (1. årgang)

Mads (1. årgang)

Laura (3. årgang)

Mark siger at han stiller op om et halvt år. Og han sagde også at han gerne
ville bindes i referatet.

Dette er alle der stiller op til best .

Daniel

Han kom ind som TA som første suppleant. Og han har lavet et oprids som
TA: hvad han har bedrevet. Man kan sende mail til: stempådaniellindforhan-
vilgerneind@nanorama.dk

Anders

Der er mange grunde: Trøfler, portvin, men han har tænkt på det længe. Der
har ikke været tid, men nu skal han skrive bachelor og har ders massere af tid.

Nichlas

Han stiller op fordi han tror på at han har en masse gode ideer han kan
bidrage med. Han tror han kan bestille flere romkugler. Desuden er med i
kollegiets bestyrelse. Han ville give al den resterende portvin til sofaudvalget.
Mail: supernichals@hotmail.dk

Alexander

Han stiller op da han startede som anden suppleant, som første suppleant og
nu tænker han at der må være en post. Desuden kan han gøre alt med ballon.
Derudover er han sur over at hans udvalg er blevet lukket
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Rafael

Han har ikke prøvet at være i best før. Nu vil han gerne prøve at være en del
af best. Nanorama har givet han et hjem, en familie. Han bor her og elsker
det, og går ind for mere Just dance til fredagsbarerne.

Nanna

Hun giver en flot armbevægelse! Det var dejligt.

Mads

Der var en der sagde: Stil op for helvede. Han måtte ikke være med til de
udvalg han gerne ville være med i. Så stillede han op i noget hvor han vidste
han ville blive valgt fra.

Laura

Formand for musikudvalget og vil gerne have Newpeh og hologrammer! Hun
vil prøve at få alle pengene til musikudvalget.

Mathias

Der mangler et 100 øls klippekort. Han er også gammel FU og synes det
kunne være godt at stille op til nanorama.

Stemning

Nu bliver stemmesedler delt rundt, og der går udvalgslisten også rundt hvis
man vil være med i udvalg.
Der bliver stemt på livet løs.

RESULTATET

De fem der er blevet stemt ind i best er:
Daniel
Anders
Nichlas
Alexander
Laura
Første supleant: Mathais BB
Anden supleant: Rafael
Troesbekendelsen læses.

1.8 8. Eventuelt

Mark og Jakob: De vil gerne velkomme den gamle bestyrelse til sofaudvalget.
Sofaudvalget er et uofficielt udvalg som drikker sig fuld i sofaen efter GF.
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