
Nanorama generalforsamling onsdag d. 14-04-2010 
 

23-24 tusind i overskud efter betalte regninger.  

 

Det var lækkert at slippe for at skulle betale portnere da de er ret dyre. 

 

Nanorama har CVR-nummer med egen konto i Nordea. Denne konto overdrages ved at vise referat 

af generalforsamling og identifikation på den nye kassér. 

 

Simons beretning: 

Sidste generalforsamling fik vi en ny bestyrelse med medlemmer fra alle 5 årgange hvilket var fedt. 

 

Vi har struktureret tingene i foreningen meget mere ved at lave vejledninger og lister som vi har lagt 

op på AULA.  

 

Vi har fået en ny computer sponsoreret af iNANO.  

 

Kameraet skal findes. 

 

Vi har en god økonomi. 

 

Idéer til brug af overskud: 

 

Fodbold landskamp i auditorium med salg af øl.  

 

Bordfodboldbord – pladsmangel. Evt. bordfodboldturnering for nanoer. 

 

Hyldeordning i det nye rum til opbevaring af sprutflasker.  

 

Køleskab – afhænger af lokale. 

 

Øl-bowlings-turnering. 

 

Øvrige ting 

 

Studenterrum for nanoer kombineret med opbevaring til Nanoramas ting? Der skal mailes til 

Besenbacher og Lorentzen.  

 

Paintball er mandag d. 24. maj. 

 

Der skal laves PR og plakater i henhold til arrangementer – Simon snakker med Jørgen om mulig 

omdeling af PR-materiale i kantinen.  

 

Vi skal overveje om alle skal have info om vores arrangementer eller vi skal have target-groups – 

nano/naturvidenskab. 

 

Michael har en masse vilde PR-ideer.  

 

I halvårets gang har vi afholdt: 

 Julefredagsbar 

 Julefrokost 



 Virksomhedsbesøg på Unisense 

 Foredrag med gamle nanoer 

 Karnevalsfest 

 Fairtrade fredagsbar 

 

Af kommende arrangementer kan nævnes: 

 Århus 1900 Tækker Staffetten 

 Fødselsdagsfest 

 Paintball 

 

Ny bestyrelse 

 

Simon, Ram og Jonas er på valg. 

 

Michael, Simon, Jeppe og Michael stiller op. 

 

Michael, Simon og Michael bliver valgt.  

 

Efter afstemning er den nye bestyrelse: 

 Simon – formand 

 Liselotte – næstformand 

 Sabrina – PR 

 Rene – teknisk ansvarlig 

 Christina – referent 

 Henrik – kassér 

 Michael – menigt medlem 

 

 


