
Referat af Nanorama Generalforsamling den 5. oktober 2011 
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1. Dirigent = Liselotte 

Referent = Julie 

 

2. Arrangementer: 

- 6 års fødselsdagsfest i maj 

o Band på men tidligt 

o Tale af Kjems lidt sen 

o Glemte drinkskort 

o God, vellykket fest 

- Aarhus 1900 Tækker Stafetten 

o 3 tilmeldte hold fra nano 

- Fællesspisning sidst på året på Restaurant Atlantis 

o Omkring 20 mennesker 

o Pub quiz 

o Nogen tog videre i byen 

- Fredagsbar (året første) 

o Tilbud til russerne: En øl og et shot fisk hver hvis de dukkede op 15 sammen 

o Blev holdt i Fysisk Fredagsbar da vi ikke kunne få vandrehallen 

- TIMINI – Nanoforening fra Norge 

o Michael, Jakob og Liselotte besøgte dem i Norge 

o De kommer til J-dag 

- Nanohyttetur 

o 44 tilmeldte fra forskellige årgange 

o Flag football  

- Fredagsforedrag 

o Foredrag af forskellige forskere på Science and Technology 



- Andet: 

o Vi har fået små kolde på menukortet 

o Øl koster 15 kr. fremover, ingen betaling for glasset 

o Fået et køleskab 

o Fået et rum på 3. sal 

o Skal have lavet flight case 

 

3. TK karnevalsfest giver indtægt 

Udgifter i forbindelse med Tækker 

Fødselsdagsfesten: tabte 5263,19, da udgifter til band og ikke mange mennesker 

Fredagsbar (første): overskud 

Hyttetur: større overskud – budgetteret fra 

Fredagsforedrag: udgifter bliver betalt af iNANO 

Samlet set: tjent 524 kr. 

Godkendt 

 

4. Ideer til arrangementer: 

- Arrangement i anledning af Suit up day 

- Beer fest (oktoberfest) 

- For få temafester 

- Sportsdag på tværs af nanoårgange 

- After skii party 

- Paint ball tur (evt. før fællespisning) 

- Udklædning til bestyrelsen – en orden eller noget andet for ikke at kopiere TIMINI 

- Gentage hyttetur 

- Spilturneringer: Bezzerwizzer, bordfodbold mm. 

- Fælles uni ølbowling turnering 

- Party in the dark 

- White sensation fest 

- Fisketur 

 

5. Fredagsforedrag: 

- Brande foredraget: foredragsholderen præsenterer deres forskning på et niveau der er til at forstå 

- Evt. mere fokus på bachelorprojekter, specialer (2., 3. årgang) – også fra foredragsholderens side 

- Til foredragsholderen: brug to slides på eksempler på projekter og hvordan det foregår 

- Ændre titlen – ikke fredagsforedrag 

- To sider: Kaffe og kage i stedet for øl og vand/fungerer også som første øl inden fredagsbaren 

- Fredag er der mere plads end hverdage 

- Få en af dem i bestyrelsen fra de lavere årgange til at stå foredragene – får folk med fra årgangen 



- Passende med tre foredrag i kvarteret 

- Tag ud til de enkelte foredrag og spørg til opbakning og råd 

 

6. Valg af bestyrelse 

- 4 poster på valg 

- Michael, Rasmus og Sabrina er ikke på genvalg 

- Stiller op til valg: 

o Peter 

o Pelle 

o Emil 

o Mads 

o Kristian 

- Blev valgt 

o Mads 

o Emil 

o Pelle 

o Peter 

 

7. Eventuelt 

- Bedre til at lave kalender – arbejd evt. mere på fælles kalendersystem 

- Billeder fra fester 

- Hjemmesiden: gøre reklame for den 

- Presse på mht. liste over mulige vejledere  

- ”Rydde op” i holdlokale 3: rundboldbat mm. skal flyttes til Nanoramas rum 

- Hæftemaskine på nanogangen 

 

Næste års Generalforsamling: Husk papir og kuglepenne ;-) 


